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Onze bibliotheken zijn er voor iedereen
Wij zijn trots op het bibliotheekwerk in de gemeente
Aa en Hunze. Onze bibliotheken nodigen mensen uit
om met elkaar in contact te komen. Ze dagen je uit om

5

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

6
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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 Aa en Hunze 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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Taalcongres
‘Samen’ is het sleutelwoord
Rabobank in Bibliotheek Gieten

•

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

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
we knutselmiddagen georganiseerd voor kinderen.
Joris’ Kerstboom stond in de bibliotheken met zijn

18

mooie wensen. De Bibliotheek op school en BoekStart in

Annelies Bakelaar,
Bestuurder
Biblionet Drenthe

de kinderopvang zijn vaste onderdelen geworden van

19

ons aanbod voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. De eerste
gesprekken zijn gevoerd om in het voortgezet onderwijs
de Bibliotheek op school te realiseren.
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top 3

wie zijn wij?

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

Bibliotheek Aa en Hunze bestaat uit
de vestigingen Gieten, Annen, Rolde,
Gasselternijveen en tien vestigingen van
de Bibliotheek op school. Bibliotheek Aa
en Hunze valt onder Biblionet Drenthe,
de provinciale ondersteuningsinstelling
van de twaalf bibliotheken van
Drenthe. In 2019 is de vestiging Gieten
geheel vernieuwd tot een moderne
maatschappelijk-educatieve bibliotheek.

Heropening Bibliotheek Gieten
Op 19 september 2019 is Bibliotheek Gieten opnieuw
geopend. Het was een feestelijke dag voor en door
omwonenden. De bibliotheek is in vijf maanden
getransformeerd naar een maatschappelijk-educatieve
bibliotheek. Tussen 6 mei en 8 juni is de bibliotheek gesloten
geweest en kon men terecht in een pop-up bibliotheek in

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
laaggeletterdheid, maar dat niet iedereen op de
hoogte was van activiteiten in de Week van de

de hal van het gemeentehuis. De verandering is in nauwe

Alfabetisering.

samenwerking met de omwonenden tot stand gekomen.
Het resultaat is een gezellige, open ruimte met veel

ons team

Roeg!

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. De

Ons team bestaat uit een lokaal coördinator, drie

Vanaf september 2019 maakt Biblionet Drenthe

bibliotheek is zo ingericht dat er makkelijk ruimte gemaakt

frontofficemedewerkers, een educatieadviseur, een

deel uit van Roeg!, een samenwerkingsverband

kan worden voor diverse activiteiten.

educatiemedewerker en 55 vrijwillige medewerkers. In

tussen de provincie Drenthe, RTV Drenthe,

2019 is de actieve rol van de vrijwillige medewerkers

Staatsbosbeheer, IVN, Landschapsbeheer Drenthe,

uitgekristalliseerd. Een groot deel van de vrijwilligers

Het Drents Landschap, Natuur & Milieu Drenthe

Fiets-boekenbal

heeft in 2018 de vrijwilligersacademie gevolgd, in

en Natuurmonumenten. Deze organisaties maken

Op 3 oktober vond in Bibliotheek Gieten een mooie avond

2019 hebben nog eens vijftien vrijwilligers dat gedaan.

samen een tv-programma over natuur en een online

vol boeken en fietsverhalen plaats. Jantienus Warners van

Zij kunnen ondersteuning bieden in de uitlening. De

platform. Roeg! Junior richt zich op scholieren in

de Stichting Wieler Promotion Oostermoer vertelde over de

frontofficemedewerkers hebben daardoor meer tijd om

de bovenbouw van het basisonderwijs. Roeg! is

Superprestige en zijn ontstaansgeschiedens. Gio Lippens,

te investeren in de nieuwe taken van de bibliotheek,

in de bibliotheken Gieten en De Wijk gestart in

bekend als verslaggever bij wielerwedstrijden, las voor

zoals het leggen van verbindingen met andere

januari 2020 met de pilot Vogels in de winter, met

uit zijn boek Halverwege de heuvel. Ten slotte werden er

organisaties en het organiseren van activiteiten om

activiteiten, workshops en lezingen. De partners

sterke wielerverhalen aan de stamtafel verteld. Behalve

de basisvaardigheden te vergroten. De professionele

hebben dit programma gemaakt, Biblionet Drenthe

Jantienus Warners en Gio Lippens waren daar viervoudig

medewerkers hebben gebruikgemaakt van het

faciliteert. Ook kunnen leden van de bibliotheek een

Superprestige-winnaar Martin Hendriks en Herman

ontwikkelaanbod van Biblionet Drenthe.

Roeg!-rugzak lenen met diverse materialen en een

Strijbosch, spin in het noordelijk wielerweb. Het was een

verrekijker.

bijzondere samenwerking tussen de Superprestige Gieten,
de Community of Sport en de bibliotheek, die bezoekers in

onze klanten

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

Onze vestigingen

de bibliotheek heeft gebracht die anders niet zo snel binnen

In 2019 is Bibliotheek Annen verhuisd naar een nieuwe

waren gekomen.

locatie. Voordeel van deze verandering is dat de
bibliotheek tegenover de school is. In verband met een
nieuwe realisatie van de Boerhoorn is Bibliotheek Rolde
verhuisd naar een tijdelijke locatie. Bibliotheek Gieten is
ingrijpend verbouwd en heringericht tot een bibliotheek
nieuwe stijl.
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ontmoeten
De bibliotheek is het maatschappelijk hart
van de samenleving. Wij verbinden actief
inwoners met elkaar. Daarom organiseren
we activiteiten in de bibliotheek 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,
familielid of geliefde in het licht te zetten

Manon Sikkel in Gieten

door een wens of foto op te hangen in de

Op 7 november vertelde kinderboekenambassadeur en

boom.

schrijfster Manon Sikkel in Bibliotheek Gieten hoe je
kinderen kunt stimuleren om te lezen. Na haar lezing
bedachten de schrijfster en de aanwezigen samen een

Er is een voorlichtingsavond gehouden

verhaal over Maria, die haar boek verloor in Gieten.

voor nieuwe inwoners.

Stap in en reis mee
In de Kinderboekenweek hebben we diverse activiteiten
georganiseerd in het kader van het thema Reizen.
Onze vestiging in Gieten maakt deel uit van een
plaatselijke werkgroep die actief is rond Oktobermaand
Kindermaand. Alle partijen omarmen dan het thema
van de Kinderboekenweek. Dit jaar was er een
voorleesontbijt bij de Jumbo voor kinderen en ouders,
waar de nieuwe burgemeester een verhaal voorlas.
Daarna konden kinderen kiezen uit allerlei activiteiten
of een rondje maken in de paardentram op vertoon van
een boekenlegger van de bibliotheek. In de bibliotheek
konden kinderen meedoen aan een workshop Hoe maak
ik een rijdend voertuig?

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, de
Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeslunch en
de Nationale Voorleeswedstrijd. Daarbij werken
we het liefst samen met andere organisaties en
inwoners.

onze activiteiten

Het Taalhuis 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

Bij het digitaal spreekuur kun je terecht

de gemeente een BoekStartbon. Hiermee kunnen zij

met vragen op het gebied van computers,

gratis lid worden van de bibliotheek, en daarbij krijgen

e-readers, tablets of smartphones.

ze een BoekStartkoffer cadeau. Doel is kinderen al op
jonge leeftijd in aanraking te brengen met boeken.
Ook organiseren onze bibliotheken maandelijks
voorleesuurtjes voor de jongste lezers. Inmiddels
hebben we met zeventien kinderopvanginstellingen
een samenwerkingsovereenkomst voor BoekStart in
de Kinderopvang afgesloten. 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 veertien basisscholen. Hiervan
nemen tien 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

lammy
in beeld
Voortgezet onderwijs
Bibliotheek aa en hunze
vindt dat iedereen de kans
moet krijgen om te leren lezen,
schrijven of rekenen.

Op 6 januari 2020 verhuisde
Rabobank Gieten naar de bibliotheek. Lammy Kobes, adviseur
Marketing, Communicatie &
Coöperatie van de bank, is blij met
de verandering: ‘We bereiken hier
de mensen die onze persoonlijke
hulp nog nodig hebben.’

In gemeente Aa en Hunze is één school in het voortgezet
onderwijs. Met deze school organiseert de bibliotheek
activiteiten. In 2019 zijn er drie groepsbezoeken aan
de bibliotheek georganiseerd. Ook hebben wij zeven
leerlingen bij een maatschappelijke stage begeleid.

Leren werken met de computer
Wij organiseren een aantal activiteiten om mensen te
helpen digitaal vaardiger te worden. We werken daarbij
samen met Seniorweb. In 2019 hebben we vijf Klik&
Tik-cursussen aangeboden aan mensen die willen leren
omgaan met de computer. Daaraan hebben 31 cursisten

Ontmoetingsplek

meegedaan. Er zijn vier cursussen Aan de slag met je DigiD

Lammy Kobes is dol op koken. Toen haar dochter 21 werd,

gegeven, waaraan 32 cursisten hebben deelgenomen.

kookte ze een zevengangendiner voor een grote groep.

Ten slotte hebben we vier keer een belastingspreekuur

‘Samen’ is voor haar belangrijk. Daarom omarmt ze de sociale

georganiseerd. Met behulp van Seniorweb hebben

rol van de bibliotheek: ‘Voor mij is de bibliotheek in kleine

we verschillende digitale workshops aangeboden:

dorpskernen onmisbaar. Liefst met extra functies zoals

Wachtwoordkluis, Digitale kerstkaarten maken met de

een Speelotheek of Rabobank.’ Lammy refereert hiermee

green screen en WhatsApp.

aan Bibliotheek Gieten, waar de Rabobank vanaf januari
2020 een adviespunt heeft. In oktober 2019 is hiervoor een

Taalhuis

overeenkomst afgesloten. ‘De meeste mensen doen hun

Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te leren

bankzaken online. De mensen die wel naar de bank willen,

lezen, schrijven of rekenen. Daarom is er in bibliotheken

zijn blij dat er een plek is waar ze nog terecht kunnen.’

Gieten, Gasselternijveen, Annen en Rolde gelegenheid
om via het Taalhuis les te krijgen van een taalcoach. In

10

Maatschappelijke rol

2019 waren er 40 taalcoaches actief, die 41 cursisten

Tijdens speciale openingstijden staat er een adviseur bij de

begeleidden. Het Taalhuis wordt gecoördineerd door

adviesbalie in de bieb. Voor privacygevoelige onderwerpen

een professional van het Drenthe College. Daarbij wordt

kan een afspraak gemaakt worden. Lammy vindt dat een

gebruik gemaakt van ondersteuningsprogramma’s

mooie afspraak: ‘De Rabobank neemt haar maatschappelijke

zoals Matchvoorhetleven, Succes! en oefenen.nl. In het

rol serieus. Zo zijn we Bondgenoot van een Geletterd Drenthe,

kader van bestrijding van laaggeletterdheid hebben

en ondersteunen we het project Scoor een Boek! Bovendien

wij bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd,

volgden enkele servicemedewerkers een training om laag-

voorlichting gegeven aan welzijnswerkers en vrijwilligers

geletterdheid te herkennen. We schuiven ook regelmatig aan

van Humanitas, een project met Sociale Dienst (WPDA)

bij Klik&Tik-cursussen voor instructie over internetbankieren.

gedaan en samengewerkt met Vluchtelingenwerk.

We zijn er trots op dat we partner zijn van de bibliotheek.’

maatschappelijk jaarverslag
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Kookt het liefst
wereldgerechten
Mexicaans, Italiaans, oosters

Eerste wat zij ’s ochtends doet
de hond uitlaten

Mooiste boek
Dancing with wolves
door Michael Blake
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ontdekken
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.

Vakantielezen
Om de bibliotheek ook in de vakantie spannend te
maken voor kinderen, hebben wij in 2019 elke week in de
vakantieperiode een prikkelende activiteit georganiseerd.
Zo konden kinderen met behulp van een green screen een
foto van zichzelf laten maken in een bijzondere omgeving,
konden ze een vuurtoren maken of een schatkist. Totaal
zijn er in onze gemeente 109 kinderen geweest die hebben
deelgenomen aan een dergelijke vakantieactiviteit.

Spandoek vol letters

BiebFabriek

Samen met de gemeente Aa en Hunze heeft het

Om kinderen te helpen (digitale) techniek te begrijpen,

Taalhuis een ludieke actie georganiseerd om

bieden wij een serie knutselmiddagen aan. Die middagen

aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. In

zijn in het voorjaar van 2019 gestart met Digilab on Tour,

september hing voor het gemeentehuis in Gieten

waarbij kinderen uit groep 6, 7 en 8 in de bibliotheek kennis

een spandoek met een tekst waarvan een deel niet

konden maken met robots en een drone. Na de zomer zijn

leesbaar was. Voorbijgangers konden zo ervaren hoe

wij begonnen met de BiebFabriek: knutselmiddagen waar

het is om moeite te hebben met taal. Elke dag werd

kinderen dingen leren, zoals een rijdend voertuig bouwen,

er een deel van de tekst zichtbaar gemaakt, tot de

een deurmatverklikker maken of een robotje aansturen met

boodschap duidelijk leesbaar was.

een app op je tablet. Aan deze knutselmiddagen hebben
veertig kinderen deelgenomen.

Data Detox Buzz
In 2019 is de Jouw.Buzz ingericht als Data Detox Buzz. In de
bus is een tentoonstelling te zien over hoe de gegevens die
je onbewust achterlaat op het internet, worden verzameld,
geanalyseerd en verkocht. Bezoekers krijgen vervolgens een
achtdaagse ‘ontgiftingskuur’ mee, waarmee ze weer grip
krijgen op hun digitale privacy. De bus is drie keer on tour
geweest langs de bibliotheken in Drenthe, deze tour gaat
nog door in 2020. Ook heeft de Buzz deelgenomen aan het
International Mobile Library Congres op 6 en 7 september
in Hannover, waar bibliobussen vanuit heel Europa naartoe
kwamen. Ten slotte is de Data Detox Buzz aanwezig geweest
op het Buzzfestival op 11 oktober in Middelburg, waar
bibliobussen uit Nederland en België te bewonderen waren.

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 en thee klaar.

Bibliotheek Aa en Hunze hecht
veel waarde aan het stimuleren
van leesplezier bij zowel jeugd
als volwassenen.

Pubquiz
In het kader van Nederland Leest hebben wij in onze
vestiging in Gieten op 28 november een pubquiz
georganiseerd. In teams probeerden deelnemers
vragen te beantwoorden die gingen over het thema van
Nederland Leest, duurzaamheid. Maar ook kennis over
algemene zaken werd danig op de proef gesteld.

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.

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

Drenthe Beweegt/Community of Sport, Drenthecollege,

in het onderwijs, kinderopvang en gemeentes werd

gemeente Aa en Hunze, Humanitas, ICO, Kunst en Cultuur

de aanpak van taalproblemen besproken. En vooral

Drenthe, Ontdekclub, Seniorenvereniging Oostermoer,

hoe je kinderen kunt leren om plezier te krijgen in

Seniorweb, Speelotheek, Vluchtelingenwerk Stichting

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

Wieler Promotion Oostermoer, Welzijnsorganisatie Impuls

jaar 2018: ‘Durf te spelen en omwikkel je ideeën

en kinderopvangorganisaties, basisscholen en voortgezet

met boeken.’

onderwijs.

Rabobank in Bibliotheek Gieten
Op 31 oktober 2019 heeft bibliotheekmanager Lammie van
der Tuuk een handtekening gezet onder de samenwerking
met de Rabobank in Gieten. Vanaf 6 januari 2020 is er in de
bibliotheek een adviespunt van de Rabobank. Het nieuwe
adviespunt is gevestigd in de centrale hal van de bibliotheek
en wordt gedurende vaste uren in de week bemand door
bankmedewerkers.

4
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activiteiten

cijfers

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

Bibliotheek Gieten
Op 19 september 2019 is Bibliotheek
Gieten opnieuw geopend. Het was
een feestelijke dag voor en door
omwonenden. Het resultaat is een
gezellige, open ruimte met veel
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten
bij een kop koffie. De bibliotheek is zo
ingericht dat er makkelijk geschoven
kan worden met het meubilair. Zo kan er
letterlijk ruimte gemaakt worden voor
diverse activiteiten.

bibliotheek aa en hunze

Onze bibliotheek
Bibliotheekvestigingen
Bibliotheken op school (dBos)

2019
4
13

Fiets-boekenbal
Onze collectie

aa en hunze

totale netwerk

Titels collectie boeken

52.141

927.594

Titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms

1.427

35.265

Titels collectie tijdschriften

2.223

36.784

Nieuw aangeschafte titels

3.548

38.838

Onze digitale collectie

2019

2018

Beschikbare e-books (landelijk)

28.116

23.056

7.365

7.210

Titels beschikbaar via PressReader (landelijk)

Op 3 oktober stond
Bibliotheek Gieten in het
teken van fietsverhalen.
Er werden voordrachten
gehouden door schrijver en
verslaggever Gio Lippens,
Superprestige-winnaars
Martin Hendriks en
Herman Strijbosch. Een
bijzondere samenwerking
tussen vele organisaties
en de bibliotheek.

laaggeletterdheid
Hoe is het om niet te kunnen lezen?
In september konden voorbijgangers van
het gemeentehuis Gieten dat ervaren.
Voor het gemeentehuis hing een
spandoek met een tekst waarvan een
deel niet leesbaar was. Elke dag werd
een deel van de tekst zichtbaar gemaakt,
tot de boodschap duidelijk leesbaar was.
De actie is bedacht door Taalhuis Aa en
Hunze.

		

Manon Sikkel
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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Op 7 november
vertelde kinderboekenambassadeur en
schrijfster Manon Sikkel
in Bibliotheek Gieten
hoe je kinderen kunt
stimuleren om te lezen.

Roeg! in Bibliotheek Gieten
Vanaf september 2019 doet Biblionet Drenthe mee met
Roeg!, een samenwerkingsverband tussen de provincie,
RTV Drenthe en diverse natuurorganisaties. Samen maken
ze een tv-programma en een online platform over natuur.
Roeg! startte in Bibliotheek Gieten met Vogels in de winter.

pubquiz
Tijdens Nederland Leest organiseerde
Bibliotheek Gieten op 28 november een
pubquiz over het thema Duurzaamheid.

bibliotheek aa en hunze
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