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Onze bibliotheken zijn er voor iedereen
Wij zijn trots op het Bibliotheekwerk in de gemeente
Coevorden. Onze bibliotheken nodigen mensen uit om
met elkaar in contact te komen. Ze dagen je uit om
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nieuwe dingen te ontdekken. Ze geven gelegenheid
om zaken te ondernemen. Ze helpen je als je er niet uit
komt met je DigiD. Het is dé plek waar je gratis kunt
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Cijfers
activiteiten

internetten als je computer het niet doet. In sommige

Digitale 24/7 service

bibliotheken kun je cursussen volgen, in andere

Daarnaast ontwikkelt het bibliotheekwerk

bibliotheken zijn creatieve ochtenden. En ja, er zijn ook

zich steeds meer op digitaal gebied. Naast het

nog boeken. En tijdschriften. En kranten. En dvd’s.

uitlenen van e-books bieden we een digitale 24/7
service, maken veel inwoners gebruik van de
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samen

cursussen Klik&Tik en Aan de slag met je DigiD

Wat we doen, valt nog steeds binnen de wettelijke

en bieden we jong en oud de kans om zich de

taken: leesbevordering, kennis & informatie,

21e-eeuwse vaardigheden eigen te maken. We

educatie, kunst & cultuur en ontmoeting. We doen

bieden belastingspreekuren maar helpen ook

het alleen op een eigentijdse manier, samen met

inzicht te krijgen in de effecten van de sporen die

onderwijs, kinderopvanglocaties, zorginstellingen,

we achterlaten op het internet. Onze Data Detox

dorpsverenigingen en de plaatselijke middenstand.

Kit helpt iedere inwoner veilig gebruik te maken

‘Samen’ is het sleutelwoord. In al onze bibliotheken

van het internet.

zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan om de

Er is veel bewerkstelligd en we zijn nog niet klaar.

maatschappelijke-educatieve bibliotheek te worden die

Ook in 2020 zetten we de schouders eronder,

open staat voor iedereen. Daar hebben we in 2019 een

zodat de inwoner van Coevorden zich steeds

enorme stap in gezet.

meer bewust wordt van de bibliotheek, de plek
waar iedereen de kans krijgt om te ontdekken,
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Wat is er allemaal gebeurd?

ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en

We zijn gestart met de BiebFabriek, een fantastisch

ondernemen, en zo volwaardig mee te doen in de

programma om kinderen op een speelse manier met

maatschappij.

techniek in aanraking te brengen. In de zomer hebben

Taalcongres
‘Samen’ is het sleutelwoord
Bloeddruk meten

•

In onze bibliotheken telt en doet
iedereen mee. Wij willen altijd
dichtbij zijn: fysiek, online of in
welke vorm dan ook.

we knutselmiddagen georganiseerd voor kinderen.
Joris’ Kerstboom stond in de bibliotheken met zijn
mooie wensen. De Bibliotheek op school en BoekStart in

Annelies Bakelaar,
Bestuurder
Biblionet Drenthe

de kinderopvang zijn vaste onderdelen geworden van

18

ons aanbod voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. De eerste
gesprekken zijn gevoerd om in het voortgezet onderwijs

19

de Bibliotheek op school te realiseren.
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wie zijn wij?

Wij zijn het maatschappelijk
hart van de samenleving en
verbinden actief inwoners
met elkaar.

Bibliotheek Coevorden bestaat uit
de vestigingen Aalden, Coevorden, Dalen,
Oosterhesselen, Schoonoord, Sleen en
zeventien vestigingen van de Bibliotheek
op school. Bibliotheek Coevorden valt
onder Biblionet Drenthe, de provinciale
ondersteuningsinstelling van de twaalf
bibliotheken van Drenthe.

Kennisevenement Laaggeletterdheid
In het kader van de Week van de Alfabetisering werd
op 11 september in Coevorden een Kennisevenement
gehouden, georganiseerd door het Taalpunt Coevorden.

onze klanten
Wij nemen deel aan BiebPanel, een
onderzoeksplatform dat speciaal is ontwikkeld
voor de bibliotheekbranche. Deelnemers worden
drie keer per jaar ondervraagd over een thema.
In 2019 waren dat de Week van de Alfabetisering,
activiteiten en gebouw/MFA. Een belangrijke
uitkomst was dat vrijwel iedereen het belangrijk
vindt dat de bibliotheek aandacht besteedt aan

Tachtig vertegenwoordigers uit het basisonderwijs, de

ons team

laaggeletterdheid, maar dat niet iedereen op de

praatten op scholengemeenschap De Nieuwe Veste over

Ons team bestaat uit een lokaal coördinator, vier

hoogte was van activiteiten in de Week van de

het terugdringen van laaggeletterdheid in de gemeente

frontofficemedewerkers, een educatieadviseur,

Alfabetisering.

Coevorden. De belangrijkste conclusie: de beste aanpak

twee educatiemedewerkers en honderd vrijwillige

begint bij de ouders.

medewerkers. In 2019 is de actieve rol van de vrijwillige

jeugdzorg, de kinderopvang, welzijn en andere organisaties

Tijd voor Taal

medewerkers meer uitgekristalliseerd. In 2019 hebben

Op 9 september, de eerste dag van de Week van de

twee vrijwilligers de vrijwilligersacademie gevolgd,

Alfabetisering, vond de jaarlijkse bijeenkomst van

Data Detox Buzz in Coevorden

in voorgaande jaren hebben de meeste andere

het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe

In het kader van de Week van de Mediawijsheid stond op

vrijwilligers die in de uitlening werken, dat al gedaan.

plaats in de gemeente Coevorden. De bibliotheek

14 en 15 november onze speciale Data Detox Buzz op de

Zij kunnen ondersteuning bieden in de uitlening. De

en het Taalpunt hadden hierbij een belangrijke

Markt in Coevorden. In de bus is een tentoonstelling te

frontofficemedewerkers hebben daardoor meer tijd om

rol. De bijeenkomst had het thema Tijd voor Taal.

zien over hoe de gegevens die je onbewust achterlaat

te investeren in de nieuwe taken van de bibliotheek, zoals

Het was een feestelijke bijeenkomst voor alle

op het internet, worden verzameld, geanalyseerd en

het leggen van verbindingen met andere organisaties en

bondgenoten, met als doel samen stil te staan

verkocht. Bezoekers krijgen vervolgens een achtdaagse

het organiseren van activiteiten om de basisvaardigheden

bij het belang van geletterdheid. De taalhelden

‘ontgiftingskuur’ mee, waarmee ze weer grip krijgen op

te vergroten. De professionele medewerkers hebben

werden gehuldigd, René Karst verzorgde een

hun digitale privacy. De bus is drie keer on tour geweest

gebruikgemaakt van het ontwikkelaanbod van Biblionet

optreden en de taalhuiscoördinatoren zorgden

langs de bibliotheken in Drenthe, deze tour gaat nog door in

Drenthe.

voor een verrassing.

2020. Ook heeft de Buzz deelgenomen aan het International
Mobile Library Congres op 6 en 7 september in Hannover,

verhuizing

waar bibliobussen vanuit heel Europa naartoe kwamen.

In december 2019 is Bibliotheek Oosterhesselen verhuisd

Ten slotte is de Data Detox Buzz aanwezig geweest op het

naar Beatrixlaan 14a, waar ook het Esdalcollege gevestigd

Buzzfestival op 11 oktober in Middelburg, waar bibliobussen

is. Hierdoor is de lijn naar de doelgroep 12 tot 18 jaar

uit Nederland en België te bewonderen waren.

korter geworden. We gaan dan ook meer samenwerken

Wist u dat 23% van de inwoners
in de gemeente Coevorden in 2019
lid was van de bibliotheek?

met de school, in de vorm van de Bibliotheek op school
en gezamenlijke activiteiten. De bibliotheekruimte is
multifunctioneel ingericht zodat deze eenvoudig kan
worden ingepast in de activiteiten van de school. De
ruimte wordt onder andere gebruikt als studieplek voor
leerlingen en voor mentorgesprekken.
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ontmoeten
De bibliotheek is het maatschappelijk hart
van de samenleving. Wij verbinden actief
inwoners met elkaar. Daarom organiseren
we activiteiten met als doel mensen met
elkaar in contact te brengen.

onze activiteiten

In de grote bibliotheken was Joris’
Kerstboom weer aanwezig. Bibliotheekbezoekers kregen de kans om een vriend,

plek van ontmoeting

familielid of geliefde in het licht te zetten

Met een grote diversiteit aan activiteiten geven wij in

door een wens of foto op te hangen in de

Bibliotheek Sleen invulling aan ontmoeting. Bijvoorbeeld

boom.

met Koffie met een verhaal, door workshops aan te
bieden of exposities van lokale kunstenaars. Ook
organiseren we lezingen over een breed scala aan

Opvallend is het aantal mensen dat

onderwerpen die goed bezocht worden. Voorbeelden

in 2019 de diverse inloopcafés in onze

zijn Permacultuur in het kader van Nederland Leest, de

bibliotheken hebben weten te vinden.

lezing door oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting, Langs

In Bibliotheken Schoonoord en Dalen

Spaanse Wegen door Jan Bartelds en Kijk op Kunst.

wordt het Handwerkcafé goed bezocht,
in Coevorden het Ouder & Kindcafé en

Huiskamer van Dalen

in Sleen komen mensen graag naar de

In Bibliotheek Dalen zijn er dit jaar veel initiatieven

Poëziegroep en het Tabletcafé. Vanaf

ontplooid. Samen met Supportersgroep Bibliotheek

januari 2020 gaat in Coevorden een

Dalen hebben we een programma uitgedacht voor de

Nieuwscafé van start.

Huiskamer van Dalen. Zo zijn het Handwerkcafé en
Computerhulp al opgestart. Ook heeft Maatschappelijk
Welzijn Coevorden elke week een inloopspreekuur.
Sinds 1 november heeft Bibliotheek Dalen een eigen
pagina op www.samendalen.nl, het online platform
waarin alles over het dorp staat. Onze pagina wordt
door een van onze vrijwilligers gevuld met activiteiten,
gedichten van de maand en ander nieuws.

Stap in en reis mee
In de Kinderboekenweek hebben wij activiteiten
georganiseerd in het kader van het thema Reizen.
Aan de afsluiting van de Kinderboekenweek in
Bibliotheken Coevorden en Sleen deden 62 kinderen
mee. In Theater Hofpoort werd daarnaast twee keer
een kindervoorstelling uitgevoerd door TipPo en Jolpo
voor 350 kinderen en ouders.

4
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ontwikkelen
De bibliotheek is dé specialist op het gebied van
lezen en taal- en digivaardigheid. Wij sluiten met
onze activiteiten aan bij landelijke evenementen
zoals Nederland Leest, de Boekenweek en de
Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeslunch en
de Nationale Voorleeswedstrijd. Daarbij werken
we het liefst samen met andere organisaties en
inwoners.

onze activiteiten

Het Taalpunt houdt wekelijks spreekuur.
Hier kun je terecht met vragen over
leren lezen en schrijven, of wanneer je
taalcoach wilt worden.

BoekStart
Alle baby’s van drie maanden of ouder krijgen van de

Bij het digitaal spreekuur kun je terecht

gemeente een BoekStartbon. Hiermee kunnen zij gratis

met vragen op het gebied van computers,

lid worden van de bibliotheek, en daarbij krijgen ze een

e-readers, tablets of smartphones.

BoekStartkoffer cadeau. Doel is kinderen op jonge leeftijd
al in aanraking te brengen met boeken. In 2019 deelden
onze bibliotheken 32 koffertjes uit. Ook organiseren
wij maandelijks voorleesuurtjes voor de jongste lezers.
Inmiddels hebben we met alle kinderopvanginstellingen
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor
BoekStart in de kinderopvang. Deze BoekStartlocaties
beschikken nu over een stimulerende leesomgeving
en geschoolde voorleescoördinatoren. Ook stelt de
bibliotheek boekencollecties beschikbaar voor de
BoekStartvoorleeshoek.

De Bibliotheek op school
In onze gemeente zijn 24 basisscholen. Hiervan nemen
20 scholen deel aan de Bibliotheek op school (dBos). In al
deze scholen is een bibliotheek aanwezig met een mooie
actuele collectie voor 4-12-jarigen. Belangrijk onderdeel
van dBos zijn de activiteiten gericht op leesbevordering
en mediawijsheid/informatievaardigheden. We houden
de resultaten bij met een landelijk meetinstrument: de
Monitor. Samen met de directie en de leescoördinator
bekijken wij hoe dBos de gewenste bijdrage kan leveren
aan het leesplezier en de lees- en informatievaardigheid
van de kinderen. Een van de speerpunten uit de Monitor
van 2019 was ouderbetrokkenheid.

4
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ontwikkelen

Bibliotheek coevorden
vindt dat iedereen de kans
moet krijgen om te leren lezen,
schrijven of rekenen.

Leren werken met de computer

Training taalmedewerkers

Wij organiseren een aantal activiteiten om mensen te

Wij hebben diverse activiteiten ontplooid om

helpen digitaal vaardiger te worden. We werken daarbij

medewerkers te scholen omtrent de bestrijding van

samen met Seniorweb en Computerclub Dalen. In 2019

laaggeletterdheid. Zo was er een intervisiebijeenkomst

hebben we acht Klik&Tik-cursussen aangeboden aan mensen

en een kerstbijeenkomst voor vrijwilligers, kregen

die willen leren omgaan met de computer. Daaraan hebben

nieuwe taalvrijwilligers een taaltraining en is er een

42 cursisten meegedaan. Er zijn in 2019 negentien cursussen

verdiepingsbijeenkomst geweest onder leiding van

Aan de slag met je DigiD gegeven, waaraan in totaal 178

Kinderopvang Gans Anderz.

Vrijwel iedereen vindt het
belangrijk dat de bibliotheek
aandacht besteedt aan
laaggeletterdheid.

cursisten hebben deelgenomen. Ten slotte hebben we vier
keer een Belastingspreekuur georganiseerd. Daarvan hebben

Voortgezet onderwijs

negen mensen gebruikgemaakt.

Gezinsaanpak laaggeletterdheid

In Coevorden zijn twee scholen in het voortgezet

In 2019 zijn wij samen met Kinderopvang Gans Anderz

onderwijs. Met één school organiseren we

gestart met een aanpak van laaggeletterdheid die begint

activiteiten. In 2019 hebben we twee activiteiten

Taalpunt

bij laagtaalvaardige gezinnen. Doel is deze gezinnen te

georganiseerd. Dit betrof bibliotheekbezoeken

In twee vestigingen van onze bibliotheken kunnen cursisten

stimuleren om een taalrijke thuisomgeving te creëren.

met de eerstejaars leerlingen vmbo en een

via het Taalpunt les krijgen van een taalvrijwilliger. In

Om dat te bereiken, is de educatiemedewerker van de

schrijversbezoek voor leerlingen havo/vwo door

2019 was er een recordaantal aanmeldingen van cursisten

bibliotheek elke week aanwezig in de kinderopvang op

Özcan Akyol. Ook hebben we twee leerlingen bij

die taalles wilden. Dankzij een wervingsactie met

het moment dat ouders hun kind brengen of halen. Zij

een maatschappelijke stage begeleid.

Stichting Lezen en Schrijven hebben we meer vrijwilligers

probeert zo een band op te bouwen met de ouders. De

aangetrokken, waardoor de wachtlijst voor cursisten sterk

volgende stap – te zetten in 2020 – is dat we een activiteit

verminderd is. Onze 37 taalvrijwilligers begeleidden 49

organiseren met deze groep ouders. Zo hopen we te

cursisten. Het Taalpunt wordt gecoördineerd door een

achterhalen welke taalvraag er bij de ouders is, zoals

professional van DIdY – Trainen, Coachen en Welzijn. Daarbij

voorlezen, helpen met schrijven of praten met je kind.

wordt gebruik gemaakt van de ondersteuningsprogramma’s
Taal voor het Leven en Tel mee met Taal. Stichting Lezen
en Schrijven en het Drenthe College nemen hierin ook

Training frontofficemedewerkers

taken voor hun rekening, zoals de bedrijvenaanpak en de

Eind 2019 is het blended-learningtraject De publieksservice

coördinatie van het Taalpunt.

en de educatieve maatschappelijke bibliotheek voor
onze frontofficemedewerkers van start gegaan. Middels
bijeenkomsten en e-learning werd de kennis van de
frontofficemedewerkers aangescherpt op de gebieden
Jeugd en Onderwijs (BoekStart, dBos) en Sociaal Domein
(Taalpunt). Tijdens de bijeenkomsten hebben de
cursisten situaties besproken waarin het herkennen en
doorverwijzen van klanten centraal stond.

10
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ontdekken
yosan
in beeld
De bibliotheek daagt bezoekers uit om
nieuwe dingen te ontdekken, zich te
ontwikkelen in 21e-eeuwse vaardigheden
en net even verder te kijken dan je neus lang
is. De bibliotheek biedt daarom workshops
en knutselmiddagen voor kinderen om hun
technische vaardigheden te vergroten.

Bij de Nationale Voorleeswedstrijd op 22 mei 2019 werd
Yosan Wegihu Teame (12)
uitgeroepen tot Voorleeskampioen van Nederland.
Een geweldige prestatie,
zeker omdat ze oorspronkelijk
uit Eritrea komt.

Vakantielezen
Om de bibliotheek ook in de vakantie spannend te
maken voor kinderen, hebben wij in 2019 elke week in de

favoriet boek
Wolven in de stad
door Paul van Loon

Geen toneelstukje

vakantieperiode een prikkelende activiteit georganiseerd.

Als vierjarig meisje vluchtte Yosan met haar moeder uit Eritrea

Zo konden kinderen met behulp van een green screen een

naar Nederland toe. Ze kwamen terecht in Drenthe, waar haar

foto van zichzelf laten maken in een bijzondere omgeving,

vader al twee jaar woonde. Yosan bleek taalgevoelig te zijn. Dat

konden ze een vuurtoren maken of een schatkist. De toeloop

resulteerde in het voorleeskampioenschap. Ze blijft er nuchter

op deze activiteiten was overweldigend: totaal hebben 272

onder: ‘Lezen vind ik leuk. Ik lees elke avond mijn broertje voor

kinderen eraan deelgenomen.

Bibliotheek coevorden
heeft in de vakantieperiode
elke week een prikkelende
activiteit georganiseerd.

en dan moet je proberen om de ander mee te nemen in het

Wil later worden
Minister van onderwijs
‘Ik houd er wel van om
dingen te regelen’

verhaal. Ik kan me goed inleven in de personen. Als iemand

BiebFabriek

opgewonden is, lees je dat anders voor dan als een persoon

Om kinderen te helpen deze (digitale) techniek te begrijpen,

rustig is. Maar het mag geen toneelstukje worden, het moet

hebben we een serie knutselmiddagen aangeboden. Na

wel voorlezen blijven.’

de zomer zijn we in de bibliotheken Coevorden en Sleen
begonnen met de BiebFabriek, waar kinderen leerden

Hobby
knutselen samen
met mijn broertje

Voorleestips

programmeren en technisch knutselen. Voorbeelden waren

Op school las Yosan voor uit Dolfje Weerwolfje, maar dat

een rijdend voertuig bouwen, een deurmatverklikker maken

mocht niet voor de regionale en landelijke rondes. ‘Het moest

of een robotje aansturen met een app op je tablet. De

een B-boek zijn. Toen heb ik in de bibliotheek een boek gezocht

workshops zijn zeer goed bezocht en de kinderen gebruikten

dat me wel spannend leek: Suus en Steef op reis. Schrijfster

digitale toepassingen als TickerCad, Scratch en Micro:Bit met

Joke de Jonge stuurde me later een boek, heel aardig.’

groot enthousiasme.

Na de wedstrijd mocht ze met de andere finalisten naar het
Kinderboekenmuseum in Den Haag, waar een filmpje is
opgenomen met voorleestips voor andere kinderen. Yosan
gaat regelmatig met haar broertje naar de bibliotheek. Verder
tennist ze graag en knutselt ze met haar broertje. ‘Die plakken
we in een knutselboekje, dat is leuk om later naar te kijken.’

12
4
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ontspannen

In de bibliotheek kom je niet alleen om
te leren of te lezen, je komt er ook om je
te ontspannen. Daarvoor staat er in elke
bibliotheek een leestafel met tijdschriften
en staat er ook altijd de koffie of thee klaar.

Bibliotheek coevorden
hecht veel waarde aan het
stimuleren van leesplezier bij
zowel jeugd als volwassenen.

Leesvirus
In 2019 hebben we een groot aantal activiteiten voor
basisscholen georganiseerd. Heel succesvol was Leesvirus.
Bij leerlingen van groep 5 en 6 introduceerden we tien
mooie, spannende en grappige boeken. Tijdens het
project lazen de kinderen de boeken, deelden hun mening
over de gelezen boeken, wisselden leeservaringen uit
en ze deden mee aan een quiz. De uitslag van de quiz
bepaalde welk boek het meest ‘besmettelijk’ is.

Schrijversbezoek Özcan Akyol
Op donderdag 19 september kwam schrijver en columnist
Özcan Akyol voor een lezing naar Coevorden. Dit gebeurde
in het kader van de Week van de Alfabetisering, op
uitnodiging van het Taalpunt. De zestig bezoekers in de
bomvolle bibliotheek luisterden ademloos toen Akyol
vertelde hoe hij in de gevangenis het lezen ontdekte en
vervolgens zijn talent voor schrijven ontwikkelde.

4
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ondernemen

Gouden tip om kinderen
plezier te geven in lezen?
Durf te spelen en omwikkel
je ideeën met boeken.

De bibliotheek is het platform waar inwoners
en organisaties informatie, kennis en cultuur
uitwisselen. Hier moet je zijn om verbindingen
aan te gaan. Of je nu zelfstandig ondernemer
bent, op zoek bent naar werk of juist een
samenwerkingspartner zoekt.

Taalcongres

‘Samen’ is het sleutelwoord

Op 25 september 2019 vond het Taalcongres plaats,

Ook voor instellingen en kleine zelfstandigen wil de

georganiseerd door Team Educatie van Biblionet

bibliotheek een platform zijn om zich te profileren. In 2019

Drenthe. Hieraan werd door alle bibliotheken in

hebben wij samengewerkt met de volgende organisaties:

Drenthe actief meegewerkt. Samen met beslissers

Algemeen Maatschappelijk Werk, Buurtstation Coevorden,

in het onderwijs, kinderopvang en gemeentes werd

Computerclub Dalen, Dorpsbelangen Aalden, 2GetThere

de aanpak van taalproblemen besproken. En vooral

Zuidoost Drenthe, Humanitas, Historische Verenigingen,

hoe je kinderen kunt leren om plezier te krijgen in

Invulbrigade Maatschappelijk Werk, Maatschappelijk

lezen. De gouden tip van Matijs Lips, leraar van het

Welzijn Coevorden, Samen Dalen, Seniorweb, Vrouwen van

jaar 2018: ‘Durf te spelen en omwikkel je ideeën

Nu, Woonzorgcomplex De Schoel Sleen, Zorginstelling De

met boeken.’

Voorde, Zorginstelling De Schutse, kinderopvanginstellingen,
basisscholen en voortgezet onderwijs.

Bloeddruk meten
Een week lang heeft Bibliotheek Coevorden gefungeerd als
bloedrukmeetpunt. Samen met de Hartstichting hebben
we inwoners van Coevorden de mogelijkheid geboden om
inzicht te krijgen in hun bloedruk. De bezoekers werden
ontvangen door een vrijwilliger van de Hartstichting in de
centrale hal van de bibliotheek. Ruim 125 bezoekers zijn door
deze actie bereikt.

4
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activiteiten

cijfers

Op deze pagina vind je een impressie van activiteiten
georganiseerd in 2019 in de bibliotheken van
Coevorden, veelal in samenwerking van andere
maatschappelijke en educatieve organisaties.

kampioen uit sleen
Bij de Nationale Voorleeswedstrijd op
22 mei 2019 in Amstelveen werd Yosan
Wegihu Teame (12) uitgeroepen tot
Voorleeskampioen van Nederland. Een
geweldige prestatie, zeker omdat ze
oorspronkelijk uit Eritrea komt. Bij de
voorrondes in de provincie bleek Yosan
een natuurlijk talent voor voorlezen te
hebben.
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Onze bibliotheek
Bibliotheekvestigingen
Bibliotheken op school (dBos)

2019
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bloeddruk
Onze collectie

coevorden

totale netwerk

Titels collectie boeken

55.341

927.594

Titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms

2.208

35.265

Titels collectie tijdschriften

2.905

36.784

Nieuw aangeschafte titels

5.209

38.838

Onze digitale collectie

2019

2018

Beschikbare e-books (landelijk)

28.116

23.056

7.365

7.210

Titels beschikbaar via PressReader (landelijk)

Een week lang konden
inwoners van Coevorden
in de bibliotheek hun
bloeddruk laten meten.
Ook kregen ze daarbij
advies een vrijwilliger van
de Hartstichting. Ruim
125 bezoekers zijn door
deze actie bereikt, en
zijn daarmee dus actief
bezig geweest met hun
gezondheid.

tijd voor taal
Op 9 september, start van de Week van
de Alfabetisering, vond de jaarlijkse
bijeenkomst van het Bondgenootschap
voor een Geletterd Drenthe plaats in
de gemeente Coevorden. Bibliotheek
Coevorden en het Taalpunt hadden
hierbij een belangrijke rol. De feestelijke
bijeenkomst had het thema Tijd voor Taal.
René Karst verzorgde een optreden.

		

Özcan Akyol
Onze klanten
Leden
Bezoekers online
Leerlingen via de Bibliotheek op school

het gebruik van onze bibliotheek
Uitleningen
Accounts waarmee tenminste één e-book is gedownload
Downloads e-books
Downloads PressReader Biblionet Drenthe
Activiteiten en evenementen
Deelnemers aan diverse activiteiten en evenementen
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2019

2018

8.044

8.103

30.258

25.277

2.021

1.995

2019

2018

173.362

183.180

375

403

7.125

7.120

28.861

35.551

69

63

1.778

1.631
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Op 19 september kwam
schrijver en columnist
Özcan Akyol voor een
lezing naar Coevorden.
De zestig bezoekers in
de bomvolle bibliotheek
luisterden ademloos.

Kennisevenement Laaggeletterdheid
Tachtig vertegenwoordigers uit het basisonderwijs,
de jeugdzorg, de kinderopvang, welzijn en andere
organisaties praatten op scholengemeenschap De Nieuwe
Veste over het terugdringen van laaggeletterdheid in de
gemeente Coevorden.

Data Detox Buzz Coevorden
In de Week van de Mediawijsheid stond
op 14 en 15 november onze Data Detox
Buzz op de markt in Coevorden.
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Colofon
Bestuurder Annelies Bakelaar
Bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk
Teammanager bibliotheken Albert Kraai
Teammanager educatie Tineke Scholte
Coördinatie en tekst Marjolein Rooseboom
Fotografie Dick Pots
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Vormgeving Go Puck

4 Reproductie Print2Pack

maatschappelijk jaarverslag

