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

5

om 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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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

10
12

14

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 Midden-Drenthe zich

enorme stap in gezet.

steeds meer bewust wordt van de bibliotheek,
de plek waar iedereen de kans krijgt om te

Wat is er allemaal gebeurd?

ontdekken, ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen

We zijn gestart met de BiebFabriek, een fantastisch

en ondernemen, en zo volwaardig mee te doen in

programma om kinderen op een speelse manier met

de maatschappij.

techniek in aanraking te brengen. In de zomer hebben
we knutselmiddagen georganiseerd voor kinderen.

16

Joris’ Kerstboom stond in de bibliotheken met zijn

Taalcongres
‘Samen’ is het sleutelwoord
Walk&Talk

4

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

mooie wensen. De Bibliotheek op school en BoekStart in

Mevrouw H. Westra-Snoeijer
Stichting Openbare Bibliotheken
Midden-Drenthe

de kinderopvang zijn vaste onderdelen geworden van
ons aanbod voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. De eerste

•

Cijfers

18

•

activiteiten
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gesprekken zijn gevoerd om in het voortgezet onderwijs
de Bibliotheek op school te realiseren.
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wie zijn wij?

letter
voor
letter
ons team
Ons team bestaat uit een lokaal coördinator, vier

René Karst treedt vanaf
2018 met Carola Smit en
Dick Plat in het hele land
op met de Letter voor
Letter-theatertoer. In 2019
trad hij ook drie keer op
buurtcentra in Westerbork,
Smilde en Beilen.

frontofficemedewerkers, een educatieadviseur, twee
educatiemedewerkers en 78 vrijwillige medewerkers.
In 2019 is de actieve rol van de vrijwillige medewerkers
meer uitgekristalliseerd. In Bibliotheek Midden-Drenthe
hebben acht vrijwilligers de vrijwilligersacademie
gevolgd, de meeste andere vrijwilligers die in de
uitlening werken, hebben deze academie gevolgd in de
voorgaande jaren. Zij kunnen ondersteuning bieden
in de uitlening. De frontofficemedewerkers hebben

Boekstart kinderopvang

René Karst schildert met letters

daardoor meer tijd om te investeren in de nieuwe taken

Bibliotheek Midden-Drenthe
bestaat uit de vestigingen Beilen,
Westerbork, Smilde, Bovensmilde
en achttien vestigingen van de
Bibliotheek op school. Bibliotheek
Midden-Drenthe heeft een zelfstandig
bibliotheekbestuur en is voornemens
om in 2020 samen te gaan met
Biblionet Drenthe, de provinciale
ondersteuningsinstelling van de
twaalf bibliotheken in Drenthe. In 2019
bestond Bibliotheek Smilde vijftig jaar.

van de bibliotheek, zoals het leggen van verbindingen
met andere organisaties en het organiseren van

In februari werden in de Midden-Drenthe
vijftien BoekStartlocaties in kinderopvang-

René Karst is bekend van Atje voor de sfeer. Dat hij ook een

activiteiten om de basisvaardigheden te vergroten. De

organisaties geopend. Wethouder Erjen Derks

andere kant heeft, laten de Letter voor Letter-concerten zien.

professionele medewerkers hebben gebruikgemaakt

bezocht vier kindercentra en tekende de samen-

René vertelt: ‘Ik heb iets met taal. Ik schilder graag met letters,

van het ontwikkelaanbod van Biblionet Drenthe.

werkingsovereenkomst met Biblionet Drenthe, de

en mijn schilderij heeft de vorm van een liedje. Met mijn

gemeente, CKC Drenthe en Kits Primair. Stichting

concerten probeer ik mensen die moeite hebben met lezen

Kunst van Lezen verstrekt subsidie voor het project.

te stimuleren om naar de bibliotheek te gaan en zich aan te

Onze klanten

Biblionet Drenthe zorgt voor gekwalificeerd personeel

melden bij het Taalhuis. Je kunt er gratis hulp krijgen bij het

Wij nemen deel aan BiebPanel, een onderzoeksplatform

om de voorleescoördinatoren te trainen en stelt

beter leren lezen en schrijven, er zijn allemaal aardige mensen

dat speciaal is ontwikkeld voor de bibliotheekbranche.

boeken beschikbaar voor de BoekStartvoorleeshoek.

die je willen helpen.’

Deelnemers worden drie keer per jaar ondervraagd

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

over een thema. In 2019 waren dat de Week van de

50 jaar bibliotheek Smilde

René geeft de bibliotheken een compliment dat ze op deze

Alfabetisering, activiteiten en gebouw/MFA. Een

manier laaggeletterdheid aanpakken: ‘Het is een lastig

belangrijke uitkomst was dat vrijwel iedereen het

In oktober 2019 vierde Bibliotheek Smilde haar 50e

onderwerp, want mensen durven er niet voor uit te komen.

belangrijk vindt dat de bibliotheek aandacht besteedt

verjaardag. Dat werd gevierd met een mooi feest.

Door er op een andere manier aandacht aan te geven, krijg je

aan laaggeletterdheid, maar dat niet iedereen op

Zo was er een verhalenvertelster en een ranjakoe

die mensen misschien uit hun stoel.’

de hoogte was van activiteiten in de Week van de

waar kinderen hun eigen glas ranja konden melken,

In Midden-Drenthe heeft René drie concerten gegeven in

Alfabetisering.

konden bezoekers het gewicht van een stapel boeken

buurtcentra. ‘Alleen ik en mijn gitaar. Dan sta je heel dicht

raden, was er een hoek met fotocollages, konden

bij de mensen. Het kan zijn dat je de doelgroep met dit soort

kinderen op ontdekking met robotjes of zich laten

kleinschalige concerten beter bereikt dan in de grote theaters.

schminken.

Aan de andere kant: ook mensen die niet laaggeletterd
zijn, worden zich door de concerten meer bewust van het
probleem.’
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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

Ook in 2019 was Joris’ Kerstboom weer
aanwezig. Bibliotheekbezoekers kregen de
kans om een vriend, familielid of geliefde
in het licht te zetten door een wens of

Historische app op de multitouchtable

foto op te hangen in de boom. Er zijn

Samen met de Historische Vereniging Beilen en de

vier mooie zing-mee-bijeenkomsten voor

Oudheidkamer is een nieuwe app gemaakt voor de

ouderen geweest bij de Joris’ Kerstboom.

Multitouchtable in Bibliotheek Beilen. Door middel van
een quiz kunnen bezoekers testen wat zij weten over
Beilen en omgeving rond 1820. Daarnaast is op twee

Het is elke week een gezellige boel bij

zaterdagen een kijkdag georganiseerd waarbij bezoekers

de Breicafés in Smilde en Westerbork.

oude foto’s en gebruiksvoorwerpen van vroeger konden

Deelnemers wisselen patronen uit en

bekijken.

inspireren elkaar om mooie werkstukken
te maken.

Repaircafé
Iedere tweede zaterdag van de maand maakt het
Repaircafé Beilen gebruik van het leescafé van de

Vrijwilligers van de bibliotheek hebben

bibliotheek. De vrijwilligers van het Repaircafé proberen

verhalen verteld aan bewoners van

allerlei spullen te repareren, van apparaten tot kleding.

Woonzorgcentrum Spectrum in Beilen.

Door de centrale ligging en de parkeerplaats voor de deur
weten veel mensen het Repaircafé te vinden. Daardoor
komen veel mensen eens in de bibliotheek waar zij
misschien anders niet naar binnen zouden lopen.

Koffieochtend
Op donderdagmorgen is er de creatieve koffieochtend in
Bibliotheek Beilen. Vrijwilligers van het Inter Diaconaal
Platform (IDP) ontvangen bezoekers met een kopje
koffie of thee. Rond de leestafel zitten dames te breien
of te haken, maar zij komen ook om een praatje met
elkaar te maken. Met name vrouwelijke statushouders
komen naar deze ochtenden toe. De ochtenden zijn
voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan
verbonden.

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

Kind- en Oudercafé

Bij het digitaal spreekuur kun je terecht

De bibliotheken Beilen, Smilde en Westerbork organiseren

met vragen op het gebied van computers,

Kind- en Oudercafé’s. Hierbij attenderen we ouders

e-readers, tablets of smartphones.

en verzorgers van jonge kinderen op het belang van
voorlezen voor de taalontwikkeling. Er wordt voorgelezen,
geknutseld en er worden ook liedjes gezongen. Daarnaast
is er ruimte voor ouders om met elkaar bij te praten. In
2019 hebben 337 kinderen met hun ouders onze Kind- en
Oudercafés bezocht.

Letter voor letter 2.0
Wij hebben veel activiteiten ontwikkeld op het

BoekStart

gebied van taalvaardigheid en laaggeletterdheid

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

onder de noemer Letter voor letter 2.0. Zo heeft

gemeente een BoekStartbon. Met deze bon kunnen zij

René Karst optredens verzorgd in buurtcentra in

gratis lid worden van de bibliotheek, en daarbij krijgen

Westerbork, Smilde en Beilen. Hierbij werkte de

ze een BoekStartkoffertje cadeau. Doel is kinderen op

bibliotheek samen met zestien maatschappelijke

jonge leeftijd al in aanraking te brengen met boeken.

organisaties en bedrijven. Bovendien kregen

Ook organiseren onze bibliotheken maandelijks

bibliotheekmedewerkers training om

voorleesuurtjes voor de jongste lezers. Inmiddels

laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar

hebben we met vijftien kinderopvanginstellingen

te maken. Daarnaast organiseerde Bibliotheek

een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor

Beilen in de Week van de Alfabetisering een

BoekStart in de kinderopvang. Deze BoekStartlocaties

taalavond met een taal- en muziekbingo.

beschikken nu over een stimulerende leesomgeving
en geschoolde voorleescoördinatoren. Ook stelt de
bibliotheek boekencollecties beschikbaar voor de
BoekStartvoorleeshoek.

4
8
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ontwikkelen

marjan
in beeld
De Bibliotheek op school
In onze gemeente zijn achttien basisscholen, die allemaal

Al bijna vier jaar lang gaat
Marjan de Weerd met zoon
Bram en Mark elke maand
naar het Kind- en Oudercafé in
Bibliotheek Beilen. Bram gaat nu
naar school, dus hij kan niet
meer mee: ‘Hij wil nog steeds
liever naar de bibliotheek.’

deelnemen 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

Spelletjesmensen

Mooiste voorleesboek
Mama kwijt van Chris Haughton

Kent Bram uit het hoofd
De Gruffalo van Julia Donaldson

Voortgezet onderwijs

aan het leesplezier en de lees- en informatievaardigheid

Gemeente Midden-Drenthe heeft twee

van de kinderen. Een van de speerpunten uit de Monitor

scholen in het voortgezet onderwijs. Met beide

van 2019 was ouderbetrokkenheid.

scholen organiseert de bibliotheek activiteiten.
In 2019 hebben we twee activiteiten

Marjan en Bert zijn echte spelletjesmensen. Vrienden, familie,

Favoriete spel
Kolonisten van Catan

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

collega’s: allemaal worden ze gestrikt om een mooi spel doen.

Leren werken met de computer

georganiseerd. Dit betrof bibliotheekbezoeken

Ook het communiceren met de kinderen hebben ze vanaf

Wij organiseren activiteiten om mensen te helpen

door alle brugklassers en de voorleeswedstrijd

de wieg spelenderwijs aangepakt. Marjan: ‘We zijn direct

digitaal vaardiger te worden. We werken daarbij samen

Read2Me voor brugklassers. Ook heeft Bibliotheek

begonnen met kindergebaren van de slechthorendentaal. Dat

met Welzijnswerk Midden-Drenthe. In 2019 hebben we

Midden-Drenthe vijf leerlingen bij een

is makkelijker dan alleen met woorden. En we zijn ook direct

achttien Klik&Tik-cursussen aangeboden aan mensen

maatschappelijke stage begeleid.

begonnen met voorlezen. Alleen al omdat we dat zelf zo leuk

die willen leren omgaan met de computer. Daaraan

vinden. Via het consultatiebureau kreeg ik de tip om naar het

hebben 116 cursisten meegedaan. In samenwerking met

taalhuis

Kind- en Oudercafé in Beilen te gaan, en dat heb ik gedaan

Woonservice hebben we Klik&Tik-cursussen gegeven

We vinden dat iedereen de kans moet krijgen

vanaf dat Bram een half jaar oud was.’

aan twintig bewoners van De Hofstaete in Beilen. Doel is

om te leren lezen, schrijven of rekenen.

dat de bewoners makkelijker digitaal reparaties kunnen

Daarom is er in alle vestigingen gelegenheid

Kind aan huis

doorgeven en andere zaken online kunnen regelen. De

om via het Taalhuis les te krijgen van een

Nu, bijna vier jaar later, zijn de jongens er kind aan huis.

cursus is in het appartementencomplex aangeboden.

taalcoach. In 2019 waren 57 taalcoaches

‘Ze lopen er rond alsof alles van hen is,’ lacht Marjan. ‘En

Er zijn acht cursussen Aan de slag met je DigiD gegeven,

actief, die totaal 84 cursisten begeleidden.

het ís ook geweldig. Dity leest een verhaaltje voor, Lucy

waaraan 56 cursisten hebben deelgenomen. Ten

Het Taalhuis wordt gecoördineerd door een

zingt een liedje met de kinderen en dan gaan we knutselen

slotte hebben we vier keer een belastingspreekuur

professional van Welzijnswerk Midden-

met Anneke. Het komt regelmatig voor dat ik later zo’n

georganiseerd, een workshop digitale belastingaangifte

Drenthe. Daarbij wordt gebruik gemaakt van

prentenboek ga kopen, omdat ik het thuis vaker wil

en diverse andere digitale workshops. Via de Buurt-

het ondersteuningsprogramma Taal voor

voorlezen. En ook doe ik knutselideeën op. Bovendien heb

academies worden de cursussen en workshops ook

het Leven. Ook is er een avondschool en een

ik er een goede vriendin aan overgehouden: een vrouw met

in de buitendorpen aangeboden.

ontmoetingsgroep in Beilen.

een tweeling in dezelfde leeftijd als Bram. Die zijn nu ook
naar school, maar we blijven elkaar ontmoeten.’

10
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ontdekken

Bibliotheek Midden-Drenthe
heeft in de vakantieperiode
elke week een prikkelende
activiteit georganiseerd.

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.

Stap in en reis mee

Vakantielezen

In de Kinderboekenweek hebben de bibliotheken

Om de bibliotheek ook in de vakantie spannend te

in Beilen en Westerbork twee activiteiten

maken voor kinderen, hebben wij in 2019 elke week in de

georganiseerd waarbij kinderen in de Qbuzz, een

vakantieperiode een prikkelende activiteit georganiseerd.

politieauto, een tractor en een brandweerauto

Zo konden kinderen met behulp van een green screen een

konden kijken. Verder waren er verschillende

foto van zichzelf laten maken in een bijzondere omgeving,

activiteiten in de bibliotheken zoals een

konden ze een vuurtoren maken of een schatkist. Totaal

zelfrijdende auto maken, op de foto gaan voor

zijn er in onze gemeente 118 kinderen geweest die hebben

een green screen met je favoriete voertuig

deelgenomen aan een dergelijke vakantieactiviteit.

en spelen met een op afstand bestuurbare
vrachtauto. Er was een gezellige sfeer met

BiebFabriek

pannenkoeken, ranja, koffie en thee waarbij

Digitale en technische vaardigheden zijn in de 21ste eeuw

chauffeurs, ouders, vrijwilligers en medewerkers

belangrijker dan ooit. Met technische knutselmiddagen

met elkaar in gesprek gingen.

wil de bibliotheek de techniek en digitale vaardigheden
toegankelijk maken voor de jeugd. In het voorjaar is
begonnen met Digilab on Tour, waar kinderen uit groep 6,
7 en 8 in de bibliotheek kennis konden maken met robots
en een drone. Na de zomer is begonnen met de BiebFabriek.
Elke twee weken was er een goedbezochte activiteit zoals
Tinkercard, Dashrobot, Mbot, Lego WeDo, deurmatverklikker
en het maken van een oplichtende kerstkaart. In totaal
hebben wij negen technische activiteiten aangeboden. Deze
activiteiten waren een groot succes: zeventig kinderen van
8-12 jaar hebben eraan deelgenomen.

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 Midden-Drenthe
hecht veel waarde aan het
stimuleren van leesplezier bij
zowel jeugd als volwassenen.

Powervrouwen in Drenthe

Streektaolaovond

Tijdens de Boekenweek heeft Blue van der Zwan van

Op 6 maart 2019 hielden het Huus van de Taol

het Drents Museum in Bibliotheek Beilen een lezing

en Bibliotheek Beilen een streektaalavond.

gegeven met als titel Powervrouwen in Drenthe. De lezing

Doel is om de Drentse Taal en cultuur onder de

is georganiseerd in samenwerking met de Vrijzinnige

aandacht te brengen. In het leescafé genoten zo’n

Geloofsgemeenschap Beilen. Verschillende vrouwen die

zeventig bezoekers van deze veelzijdige avond.

van betekenis zijn geweest voor Drenthe of er gewoond

Jan Veenstra, Geert Jan Brader en De Madammen

hebben, zijn aan bod gekomen. Voorbeelden: Aleid

traden op met Drentstalige gedichten, verhalen,

Rensen, Marga Kool, Vasalis, Barbara van Lier, Wemeltje

muziek en een eenakter.

Kruit en Marie Bulthuis.

De Rijdende Popschool
Tien jaar Cinebieb in Smilde

Ook dit jaar konden kinderen weer muzieklessen

Al tien jaar lang organiseert de Culturele Raad Smilde

krijgen in De Rijdende Popschool in Bibliotheek

samen met Bibliotheek Smilde filmavonden in de

Smilde. De docenten kwamen met een busje vol

bibliotheek, onder de naam Cinebieb. Op 13 september

muziekinstrumenten naar de bibliotheek. Er

werd dit gevierd met een feestelijke filmavond.

was een drumstel, een basgitaar, een gitaar, een
keyboard en microfoons. De kinderen vormden

Leesvirus

zo samen een bandje en studeerden een populair

In 2019 hebben we een groot aantal activiteiten

liedje in. Daarna hielden ze een uitvoering voor

voor basisscholen georganiseerd. Heel succesvol

ouders en geïnteresseerden. Zeventien kinderen

was Leesvirus. Bij leerlingen van groep 5 en 6

deden mee met De Rijdende Popschool.

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

Ook voor instellingen en kleine zelfstandigen wil de

plaats, georganiseerd door Team Educatie

bibliotheek een platform zijn om zich te profileren. In 2019

van Biblionet Drenthe. Hieraan werd door alle

heeft Bibliotheek Midden-Drenthe samengewerkt met

bibliotheken in Drenthe actief meegewerkt.

de volgende organisaties: Beleef Beilen, CRAS, Drenthe

Samen met beslissers in het onderwijs,

College, GGD, Historische Vereniging, Humanitas, Huus

kinderopvang en gemeentes werd de aanpak

van de Taol, Icare, IDP, Oudheidkamer, Senioren van Nu,

van taalproblemen besproken. En vooral hoe je

VluchtelingenWerk, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Beilen,

kinderen kunt leren om plezier te krijgen in lezen.

Welzijnswerk Midden-Drenthe, kinderopvanginstellingen,

De gouden tip van Matijs Lips, leraar van het jaar

basisscholen en voortgezet onderwijs.

van 2018: ‘Durf te spelen en omwikkel je ideeën
met boeken.’

walk&talk
Elke maand wordt in Bibliotheek Beilen een Walk&Talkbijeenkomst gehouden voor werkzoekenden. Per keer wordt
een thema behandeld waarvoor een gastspreker wordt
uitgenodigd. Werkzoekenden kunnen met elkaar praten
en kennis maken met ondernemers. Daarnaast ervaren
de deelnemers aan Walk&Talk de bijeenkomsten als een
plezierig en ontspannend samenzijn in de vaak stressvolle
periode waarin ze op zoek zijn naar werk.

4
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activiteiten

cijfers

taalcongres

bibliotheek midden-drenthe

Onze bibliotheek
Bibliotheekvestigingen
Bibliotheken op school (dBos)

Op 25 september vond het Taalcongres
plaats, georganiseerd door Team Educatie
van Biblionet Drenthe. Hieraan werd
door alle bibliotheken in Drenthe actief
meegewerkt. Samen met het onderwijs,
kinderopvang en gemeentes werd de
aanpak van taalproblemen besproken.

2019
4
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repaircafé
Kind-/ Oudercafé

Onze collectie

midden-drenthe

totale netwerk

Titels collectie boeken

81.718

927.594

Titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms

3.135

35.265

Titels collectie tijdschriften

5.159

36.784

Nieuw aangeschafte titels

5.914

38.838

Onze digitale collectie

2019

2018

Beschikbare e-books (landelijk)

28.116

23.056

7.365

7.210

Titels beschikbaar via PressReader (landelijk)

In 2019 hebben 369
kinderen met hun ouders
onze Kind- en Oudercafé’s
in Beilen, Smilde en
Westerbork bezocht. Hier
attenderen we ouders
en verzorgers van jonge
kinderen op het belang
van voorlezen voor de
taalontwikkeling. En
er wordt voorgelezen,
gezongen en geknutseld.

Iedere tweede zaterdag
van de maand in
Bibliotheek Beilen
repareren vrijwilligers
allerlei spullen.

vakantielezen
Om de bibliotheek ook in de vakantie
spannend te maken voor kinderen, heeft
Bibliotheek Midden-Drenthe in 2019 elke
week in de grote vakantie een prikkelende
activiteit georganiseerd. Zo konden
kinderen met een green screen een foto
van zichzelf laten maken of een vuurtoren
maken of een schatkist. Totaal zijn er in
onze gemeente 118 kinderen geweest
die hebben deelgenomen.

		

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

2019

2018

7.816

7.875

30.892

26.593

2.597

2.633

2019

2018

226.136

231.482

475

465

7.824

7.568

28.861

35.551

55

50

6.695

6.469

maatschappelijk jaarverslag

cinebieb
Al tien jaar lang
organiseert de Culturele
Raad Smilde samen
met Bibliotheek Smilde
filmavonden in de bieb.

biebfabriek
Hoe maak je van een petflesje een auto op batterijen?
Hoe maak je een deurmatverklikker? Bibliotheek MiddenDrenthe heeft dit soort technische digitale vaardigheden
aangeboden in negen verschillende activiteiten. Daaraan
hebben in totaal 70 kinderen deelgenomen.

walk&talk
Voor werkzoekenden is er
elke maand in Bibliotheek
Beilen een bijeenkomst.

bibliotheek midden-drenthe
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