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2016 was een bijzonder jaar voor onze bibliotheek. Bijzonder omdat er een begin is gemaakt 
met een ingrijpend veranderingsproces. Die verandering is enerzijds ingegeven door ons eigen 
meerjarenbeleidsplan en anderzijds door veranderingen in de maatschappij die vorm krijgen in een 
veranderde vraag van onze belangrijkste stakeholders, de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten. 
Ook bezuinigingen van deze gemeenten noodzaken ons om te werken aan een toekomstbestendige 
bibliotheek. Daartoe zijn in 2016, in samenspraak met de gemeenten, de eerste stappen gezet. 
Gewerkt wordt aan een Transitieplan met als doel beleidsplannen te beschrijven en maatregelen en 
acties uit te werken waardoor de noodzakelijke heroriëntatie kan worden gerealiseerd. Werkende 
weg worden onderdelen van dat nieuwe beleid direct geïmplementeerd. Enkele kenmerken van dat 
nieuwe beleid zijn: 

• Van traditionele naar een meer moderne bibliotheek die volop participeert in het sociale  
 domein.
• De Bibliotheek wil midden in de samenleving staan, dichter bij de mensen.
• De collectie ondersteunt de vele activiteiten die in de bibliotheek plaatsvinden.
• Samenwerking staat centraal, met andere organisaties, met scholen, met andere   
 bibliotheken, met wie maar wil en kan samenwerken met en in een moderne bibliotheek.

Dit jaarverslag laat goed zien wat onze bibliotheek doet, wat er allemaal in de bibliotheek wordt 
georganiseerd, hoe er op dit moment al wordt samengewerkt. 
Nadat medio 2016 onze directeur langdurig ziek werd, heeft de Raad van Toezicht (RvT) een aantal 
maatregelen genomen die conform het directiestatuut noodzakelijk zijn. De RvT realiseert zich dat ze 
daardoor een meer bestuurlijke rol in de organisatie op zich heeft genomen. 
Tenslotte willen we graag dank zeggen aan allen die zich in 2016 hebben ingezet voor de Bibliotheek 
Achterhoekse Poort en haar leden en andere bezoekers. Naast de vele samenwerkingspartners 
denken we daarbij speciaal aan onze medewerkers.

Theo van Amersfoort           Peter de Boer
voorzitter RvT       waarnemend directeur/bestuurder

Voorwoord

Achterhoekse Poort
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Er worden steeds meer zaken op 
landelijk niveau georganiseerd. Als 
voorbeeld hierbij valt te denken aan 
de plannen en onderzoeken die in gang 
gezet zijn om te komen tot één nationaal bibliotheek 
systeem. Een van de randvoorwaarden hiervoor 
zou kunnen zijn dat er een harmonisatie moet 
komen van reglementen en tariefstructuren. Dat dit 
effect gaat hebben op inkomsten van individuele 
bibliotheken en dat er zo ook een verschuiving 
plaatsvindt van gemeentelijke invloed naar landelijk 
niveau mag duidelijk zijn. De discussie hierover is 
nog gaande.

Net zoals bij de Bibliotheek Achterhoekse Poort is 
er ook landelijk veel gaande in relatie tot de andere 
rol die er verwacht wordt van de bibliotheken. De 
maatschappij verandert en de manier waarop de 
bibliotheken zich presenteren aan de maatschappij 
zal mee veranderen. Andere vragen komen op de 
Bibliotheek af en andere doelgroepen weten ons te 
vinden, de Bibliotheek zal daar een antwoord op 
moeten formuleren.

Ook op het provinciale niveau is dit het 
geval. Vanuit de SGB (samenwerkende Gelderse 
Bibliotheken) is de behoefte geformuleerd en 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop de 
samenwerking nu is georganiseerd en hoe we dat 

naar de toekomst toe gaan continueren. De 
samenwerking met de Rijnbrink (provinciale 

ondersteuningsorganisatie) is onderwerp 
van gesprek, dat heeft geresulteerd in een meer 

vraag gestuurde en op de individuele Bibliotheek 
toegespitste ondersteuning.

Op regionaal niveau functioneert het Samba 
(Samenwerkende Achterhoekse Bibliotheken) 
waarbinnen nog steeds het bestrijden van 
laaggeletterdheid middels de Taalhuizen een 
speerpunt is. Ook de collegiale samenwerking en het 
als sparringpartner fungeren voor elkaar op directie 
niveau maar ook zeker voor de medewerkers heeft 
een duidelijke meerwaarde.

Lokaal kennen alle leden, gebruikers en bezoekers 
van de Bibliotheek Achterhoekse Poort het service 
bureau dat samen met de Bibliotheek Oost 
Achterhoek wordt vormgegeven en waar iedereen 
die met ons contact zoekt terecht komt en verder 
geholpen wordt.
 

Algemene
ontwikkelingen
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Convenant met UWV en 
Belastingdienst
In 2016 sluiten twee landelijke partijen een 
convenant met de bibliotheken: De belastingdienst 
en het UWV. Op 18 februari wordt door de 
Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek 
(KB) het convenant ondertekent waarbij de 
openbare bibliotheken gaan samenwerken met de 
Belastingdienst om mensen te helpen in hun contact 
met de e-overheid. 

Op 3 juni 2016 tekenen het UWV en de 
Vereniging van Openbare Bibliotheken een 
samenwerkingsovereenkomst. Het doel van 
de samenwerking is om gezamenlijk via 
pilotprogramma’s in vijf arbeidsmarktregio’s te 
verkennen hoe UWV en de openbare bibliotheken 
elkaar kunnen versterken.  

Landelijke 
e-bookdienstverlening
Minister Bussemaker van OCW heeft op 31 
oktober het tariefpakket e-books vanuit de lokale 
bibliotheekabonnementen goedgekeurd. Met dit 
pakket krijgen lokale bibliotheken de mogelijkheid 
om hun klanten op verschillende manieren e-books 
aan te bieden. Volgens een recente uitspraak van 
het Europese hof van justitie is het uitlenen van 
e-boeken toegestaan onder het leenrecht als dit 
gebeurt op basis van het one copy, one user model. 
De auteurs moeten daarbij net als bij de uitleen van 
fysieke boeken gecompenseerd worden.

Campagne De Bibliotheek 
maakt je rijker 
Op 13 oktober lanceert minister Bussemaker van 
OCW de landelijke reclamecampagne voor de 
Bibliotheek: ‘De Bibliotheek maakt je rijker’. In heel 
Nederland wordt op grote schaal promotie gemaakt 
voor de Bibliotheek als plek waar elke Nederlander 
terecht kan om te werken aan zijn persoonlijke 
ontwikkeling. De campagne is een initiatief van de 
Vereniging voor Openbare Bibliotheken en wordt 
lokaal ondersteund door Bibliotheek. 

https://www.kb.nl/nieuws/2016/belastingdienst-en-koninklijke-bibliotheek-sluiten-convenant
http://www.debibliotheken.nl/nc/de-vob/publicaties/nieuws/bericht/uwv-en-vob-sluiten-samenwerkingsovereenkomst/
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De Bibliotheek
Achterhoekse 

Poort

Certificering
In maart wordt de audit 
voor de derde ronde van 
de certificering uitgevoerd. 
De auditoren gaan in 
gesprek met de directeur-
bestuurder, medewerkers 
van de Bibliotheek, 
leden RvT, wethouder en 
beleidsambtenaar van 
de gemeenten, hoofd 
afdeling educatie ROC, 
directeur basisschool 
en HRM consulente van 
Matt. De te bespreken 
thema’s hebben betrekking op de Bibliotheek in 
het sociale domein, de Bibliotheek op School, 
de Bibliotheek en de gemeente, de interne 
organisatie, werkprocessen, mensen en middelen. 
Onze bibliotheek voldoet aan de voor deze 3e 
ronde gestelde eisen. Het project Dagbesteding 
wordt aangeduid in de categorie Best Practices. 
De auditoren merken hierbij het volgende op ‘ de 
Bibliotheek Achterhoekse Poort levert op deze wijze 
een creatieve en constructieve bijdrage aan de 
mogelijkheden tot burgerparticipatie in het bijzonder 
voor de kwetsbare medemens’. 

Dagbesteding in de 
Bibliotheek Dinxperlo
De Bibliotheek is een maatschappelijke partner 
die uitdagingen in de samenleving aanpakt. Hierin 
past het project Dagbesteding dat in februari in 

de Bibliotheek Dinxperlo van 
start gaat. Mensen met een 
verstandelijke beperking gaan 
meewerken in de Bibliotheek. 
Een bibliotheekmedewerker 
is hierbij altijd aanwezig. 
De officiële opening wordt 
op 15 februari verricht door 
wethouder Henk Rijks. Op dat 

moment is er één cliënt, dit 
aantal wordt in de loop van 2016 

uitgebreid naar vijf cliënten. 
Ook het aantal uren dat cliënten 

aanwezig zijn is inmiddels uitgebreid 
naar 4 dagen. Er zijn in de loop van het jaar goede 
contacten opgebouwd met ouders, scholen, het 
Practicon, ZMLK school het Bariet, basisscholen de 

Wegwijzer en de Liboriusschool, Stichting Humanitas, 
Stichting X-tra maar ook met de bezoekers van de 
Bibliotheek. Voor de kwaliteitsondersteuning en de 
continuïteit van de dagbesteding is er ondersteuning 
door de stichting Elver.

Stimuleren van 
Ondernemerschap
De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft zich 
ten doel gesteld om een ondernemende en 
maatschappelijke bibliotheek te worden, waarin 
iedereen mee kan en mee mag doen. Dit vraagt 
om andere competenties en betrokkenheid van de 
medewerkers.
Met subsidie van het Europees Sociaal Fonds wordt 
daarvoor in juni het project ‘volop tot Bloei’ gestart. 
Als doelstelling van het project is geformuleerd dat 
het ondernemend en marktgericht gedrag bij de 
medewerkers wordt vergroot. Onder begeleiding van 
een medewerker van MATT worden medewerkers 
gedurende de looptijd ( tot maart 2017) structureel 
geschoold en gecoacht. Een aantal innovatieve 
projecten worden door de medewerkers in gang 
gezet. In 2017 zullen deze in praktijk worden 
gebracht. 

Digitale vaardigheden
Digitale basisvaardigheden waarmee de burger 
kan blijven participeren in de samenleving 
worden steeds belangrijker, de Bibliotheek is het 
ondersteuningspunt voor de digitale overheid. In 
2016 start de Bibliotheek in de gemeente Oude 
IJsselstreek met de cursus Klik en Tik en Digisterker.

Samenwerkingspartners
De Bibliotheek werkt op landelijk en provinciaal 
niveau samen met diverse organisaties en 
partners als het CPNB, De KB, Bibliotheek.nl en de 
Rijnbrink. Met de veranderende rol en ontwikkeling 
van de Bibliotheek groeit ook het aantal lokale 
samenwerkingspartners in 2016. Naast de goede 
contacten met het VVE en het onderwijs wordt de 
samenwerking met diverse organisaties binnen het 
sociaal domein uitgebreid. Hierdoor bereiken we de 
diverse doelgroepen steeds beter. Deze tendens zal 
zich in 2017 voort blijven zetten.
 



Boekenpret en Boekstart
Voor kinderen tot 4 jaar organiseert de 
Bibliotheek de programma’s Boekenpret
en Boekstart

In 2016 hebben 16 voorschoolse instellingen 
meegedaan aan Boekenpret, hiermee worden 525 
kinderen bereikt. 15 instellingen maken gebruik van 
een wisselcollectie prentenboeken, er worden in 
totaal 825 prentenboeken uitgeleend. Het centraal 
prentenboek wordt 45 keer geleverd, hiermee 
worden ca. 223 kinderen bereikt.
Boekenpret koffieochtenden worden gehouden in de 
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Boekstart 2016 Aantal brieven 
verstuurd

Aantal inschrijvingen

Aalten 243 61

Oude IJsselstreek 300 86

Volop aandacht
voor de jeugd

Rietborgh in Terborg, (gemiddeld 5 kinderen), in de 
Bibliotheek Varsseveld (gemiddeld 7 kinderen) en in 
de Bibliotheek Ulft (gemiddeld 13 kinderen).

Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen (27 januari t/m 
6 februari) worden in de vestigingen gevierd 
met Theater Noggus. Zij spelen de voorstelling 
‘Dikkie Dik’. Op woensdag 3 februari wordt in alle 
vestigingen voorgelezen uit het Prentenboek van het 
Jaar:
We hebben er een geitje bij!, geschreven door 
Marjet Huiberts. Alle peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven ontvangen tijdens de 
Nationale Voorleesdagen een toolkit met 
o.a. het Prentenboek van het Jaar en cd. Op 8 
peuterspeelzalen wordt door een medewerker van 
de Bibliotheek voorgelezen. 

Meer voorlezen, 
beter in taal! 
Voorlezen stimuleert de taal-en 
spraakontwikkeling, prikkelt de 
fantasie en sociaal-emotionele 
vaardigheden, oefent de luistervaardigheid 
en het concentratievermogen. De 
Bibliotheek helpt hierbij met de 
leesbevordering programma’s Boekstart 
en Boekenpret en de Nationale 
Voorleesdagen.

Voor de 
allerkleinsten

http://www.achterhoeksepoort.nl/home/koffie-uurtjes-boekenpret.html 
https://www.boekstart.nl/
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Mama Café en Ouders en Co
Het Mama Café en Ouders & Co: de ontmoetingsplek 
voor ouders met kinderen tot 4 jaar. Centraal 
tijdens de ochtenden staat het delen van ervaringen 
met andere ouders en inspiratie opdoen rondom 
opvoeding van kinderen en ouderschap. In 
aanwezigheid van een jeugdverpleegkundige 
of gastspreker worden thema’s behandeld met 
betrekking tot de ontwikkeling van jonge kinderen. 
Het Mama Café en Ouders & Co is een gezamenlijk 
initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Yunio gezondheidszorg en de Bibliotheek 
Achterhoekse Poort, in het kader van 
Boekstart.

Aalten: Het Mama café wordt twee keer per maand 
georganiseerd, waarvan elke derde woensdag in de 
Bibliotheek. Vanaf september wordt het programma 
rondom een thema opgebouwd. Thema’s in 2016: 
Nationale Voorleesdagen, Kinderboekenweek, 
speelgoed, kinderfysiotherapie. Er zijn gemiddeld 8 
ouders aanwezig en ongeveer 11 kinderen. 

Dinxperlo: Met ingang van september start Ouders 
& Co in de Bibliotheek. Een keer per twee maanden 
op de donderdagochtend (6x per jaar). Thema’s: 
babymassage, logopedie en kinderfysiotherapie. 

 

Themalijn
De Bibliotheek Achterhoekse Poort werkt met de 
themalijn: een combilijn van leesbevordering en 
mediawijsheid. In 2016 nemen in totaal 13 scholen 
(37%) 62 activiteiten uit het aanbod af: 52 op 
gebied van leesbevordering en 10 op het gebied van 
mediawijsheid. Dit kunnen eenmalige activiteiten 
zijn zoals workshops maar ook langlopende projecten 
zoals de leesprogramma’s. Alle activiteiten worden 
uitgevoerd op basis van de wensen van de school. 
Dit wordt in beeld gebracht door middel van de 
leerdoelenmatrix en de vraaggerichte methodiek. 
Hiermee sluit de Bibliotheek aan op het onderwijs op 
het gebied van kerndoelen en methodes. 
14 scholen maken gebruik van een huurcollectie, in 
totaal ruim 1000 boeken.

Samen werken aan 
Leesplezier en 
Mediawijsheid
Lezen is goed voor de schoolprestaties van 
kinderen. Het maakt een groot verschil 
in het leven van kinderen of ze lezen of 
niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet 
alleen hoger scoren op taalvaardigheid, 
maar ook op schoolsucces. Daarom kiest 
de Bibliotheek Achterhoekse Poort voor 
een nauwe samenwerking met school 
op het gebied van taalontwikkeling, 
leesbevordering en mediawijsheid van 
kinderen. Doel is kinderen te 
stimuleren om meer te lezen, op school en 
thuis. De aanpak is altijd op maat, dat kan 
in de vorm van de 
Themalijn of de Bibliotheek op School.

http://www.achterhoeksepoort.nl/voor-jou-voor-u/onderwijs/themalijn.html
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De Bibliotheek op School
Met de Bibliotheek op school (dBoS) werken 
bibliotheken, scholen en gemeenten structureel 
samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en 
mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel 
is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op 
school en thuis. De Bibliotheek op School sluit 
aan op de programma’s Boekstart en Boekstart in 
de Kinderopvang. Daarmee wordt ingezet op een 
doorgaande leerlijn van 0 tot veertien jaar.
In 2016 sluiten 7 scholen aan bij dBoS wat het 
totaal op 11 scholen brengt, dit is 31% op het totaal 
van 35 scholen in ons werkgebied. 

De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft 5 
gediplomeerde lees-mediacoaches. Zij zijn allen 
verbonden aan een deelnemende dBoS en werken 
samen met de leescoördinator.

de Bibliotheek op 
School
2015 2016

Bontebrugschool Bontebrugschool Silvolde

Bs Pius X Bs Pius X Varsselder

Bs. St. Martinus Bs st. Martinus Megchelen

Obs Leemvoort Obs Leemvoort Westendorp

Bs Dynamiek Terborg

Obs de drie Linden Terborg

St. Jozefschool Aalten

IKC Oersprong Ulft

Cbs Barlo Aalten

De Hoeksteen Gendringen

Christoffschool Gendringen

Totaal aantal leerlingen 
308

Totaal aantal leerlingen 
1614

Aura Collectie Aura collectie

2015 2016

De Wegwijzer De Wegwijzer Sinderen

Walburgisschool Walburgisschool Netterden

Totaal aantal leerlingen 
89

Totaal aantal leerlingen 
89

Netwerkbijeenkomst 
‘Leesbevordering, een 
speerpunt op school?’
De Bibliotheek organiseert op 22 maart een 
netwerkbijeenkomst met het basisonderwijs in 
het Borchuus in Varsseveld. Doel is het delen van 
kennis met elkaar. Het thema ‘Leesbevordering, 
een speerpunt op school?” staat deze middag 
centraal. Directeur Eric van der Wal opent de 
bijeenkomst: “Wat de bibliotheek en school bindt 
is het thema lezen en leesbevordering. Elk kind 
dat beter gaat lezen, is straks een volwassene 
die een betere bijdrage aan de maatschappij kan 
leveren. Daar doen we het voor.” Als gastspreker 
is Jos Walta uitgenodigd. Jos is gespecialiseerd 
in leesbevordering door zijn ervaringen in het 
basisonderwijs, onderwijsbegeleiding en zijn 
werk voor de opleiding leescoördinator. Hij 
verzorgt een inspirerende, interactieve workshop 
waar de leerkrachten direct bij betrokken worden. 
Met deze workshop wil Jos aantonen dat je met 
diverse werkvormen erin kunt slagen om verhalen 
uit boeken tot leven te brengen. De aanwezige 
directeuren en leerkrachten kunnen vervolgens 
een keuze maken uit workshops gegeven door de 
leesmediacoaches van de Bibliotheek: interactief 
voorlezen, het Makkelijk Lezen Plein, digitale 
prentenboeken, de Bibliotheek op School en de 
methode Chambers. 

https://www.debibliotheekopschool.nl/home.html 
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Zomerschool in de 
Bibliotheek Ulft
In Ulft wordt voor de eerste keer de Zomerschool 
geopend van 11 t/m 22 augustus. Kinderen 
en jongeren, in de leeftijd van 6 tot 18 
jaar, van statushouders (vluchtelingen met 
verblijfsvergunning) kunnen 3 dagdelen per 
week terecht in de Bibliotheek en het Taalhuis in 
de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Zij krijgen lessen 
van drie professionele leerkrachten met als 
doelstelling de Nederlandse taal te leren en te 
verbeteren en de Nederlandse samenleving beter 
te leren kennen. Maar ook moet het, naast de 
lesdoelstelling, leuk zijn om deel te nemen aan de 
zomerschool. Daarom worden er ook andere (spel) 
activiteiten gedaan. Vrijwilligers zorgen hierbij voor 
de begeleiding.
De kinderen krijgen voor hun schoolvervolg op deze 
manier een stevig steuntje in de rug. Er worden 
zowel door de kinderen als door de ouders, naast de 
opgedane kennis, ook nieuwe contacten gelegd. Een 
mooie bijkomstigheid als het gaat om integratie. 

Landelijk is er veel aandacht 
voor het Zomerschool 
initiatief, het 
jeugdjournaal komt 
zelfs opnamen 
maken. Op 
de laatste 
schooldag 
op 18 
augustus is er 

een kennismaking 
met burgemeester 
Otwin van Dijk. 
Hij legt uit wat de taken 
van een burgemeester zijn 
en de kinderen kunnen hem 
vragen stellen wat ze ook volop deden. Daarna 
krijgen alle deelnemers een certificaat uitgereikt 
door de burgemeester. Hierbij zijn ook de ouders 
aanwezig. Ruim 45 kinderen hebben deelgenomen 
aan de Zomerschool.

Zomerlezen
Met zomerlezen in alle vestigingen worden kinderen 
geprikkeld om te lezen. Ze krijgen hiervoor 
een leespaspoort, kunnen een 
boek uitzoeken van de 
zomerleestafel, lekker 
makkelijk, bij een 
volle kaart is er 
een verrassing. 
Foto’s van de 
scholen maken 
het extra leuk om 
tussen de boeken 
te snuffelen en op 
zoek te gaan naar 
de foto van de eigen 
school. 

Vakantielezen in de 
Bibliotheek Varsseveld
De Bibliotheek Achterhoekse Poort introduceert 
in de zomervakantie Vakantielezen, een speciaal 
programma gedurende vier weken rondom lezen, 
voor kinderen van groep 4 tot en met 7.

Twee keer per week gaan kinderen, samen 
met bibliothecaris/leesmediacoach Maril van 
Steenbergen, creatief bezig met lezen en taal. Er 
wordt o.a. gebruik gemaakt van speelleermateriaal 
zoals woordspellen en educatieve apps. Ook laten 
we kinderen ontdekken hoe leuk het is om een 
gedichtje te maken of om te luisteren naar een 
verhaal. Sommige kinderen houden meer van 
informatieve boeken en worden juist hierdoor 
geprikkeld, en hoe spannend is het lezen van een 
stripverhaal? Maril “Met Vakantielezen willen we 
kinderen meer leesplezier laten beleven”. Er zijn 
acht bijeenkomsten, 10 kinderen doen mee aan 
Vakantielezen. 

Lezen, ook in de 
vakantie
Lezen in de vakantie is leuk én 
slim! Kinderen die gedurende de 
zomervakantie niet lezen, kunnen maar 
liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terugvallen 
in hun leesontwikkeling, blijkt uit 
onderzoek. Lezen in de zomervakantie 
is dus belangrijk! Daarom wordt in alle 
vestigingen Zomerlezen georganiseerd, 
start in de Bibliotheek Varsseveld 
Vakantielezen en is in de Bibliotheek 
Ulft de Zomerschool. Lezen op vakantie 
wordt gestimuleerd met de landelijke 
VakantieBiebapp.



Kinderboekenweek: 
Voor altijd jong
Van 5 tot 16 oktober is het Kinderboekenweek. Dit 
jaar zetten we de opa’s en oma’s in het zonnetje 
met het thema: voor altijd jong! In alle vestigingen 
speelt Andrea Diersen de theatervoorstelling 
‘Sjongejonger’ voor alle kinderen van 4 tot en met 
12 jaar ( en hun opa’s en oma’s). Een beeldende 
voorstelling over ouder worden en het –bijna 
ongemerkt–verstrijken van de seizoenen. Kinderen 
kunnen ook met opa of oma naar de bieb komen om 
daar samen een selfie in de “woonkamer” te maken.

Mediaprof gemeente Aalten
De Bibliotheek levert een bijdrage aan ‘Mediaprof’. 
Een initiatief van CJG Aalten waaraan naast de 
Bibliotheek ook bureau Halt, Figulus, Iriszorg, GGD 
en de Politie  medewerking verlenen. Er wordt een 
folder samengesteld met de dienstverlening van 
deze organisaties op gebied van sociale media en 
mediawijsheid. Scholen kunnen gebruik maken van 
dit programma om hun leerlingen zo goed mogelijk 
te begeleiden bij het gebruik van sociale media. 
De Bibliotheek zet in op “het zoeken en vinden 
van informatie” en “het beoordelen en hierop te 
reflecteren” .
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Vakantiebieb
VakantieBieb: de leesapp voor jong en 
oud in de zomer. Op 1 juni gaat 
de VakantieBieb al open 
speciaal voor scholen. 
De VakantieBieb heeft 
ook voor kinderen in de 
leeftijd t/m 12 jaar een 
uitgebreid en gevarieerd 
aanbod. 

Voorleeswedstrijden

Nationale Voorleeswedstrijd
In de Bibliotheek Aalten en Terborg worden 
in februari de kwartfinales van de Nationale 
Voorleeswedstrijd georganiseerd. In Aalten wint 
Abby van Zolingen, leerlinge van bs Triangel Laag. 
In Terborg is Charlotte Brand van de Meeander 
uit Varsseveld de winnares. Zij mogen door 
naar de halve finale die in 2016 in Aalten wordt 
georganiseerd.

Zaterdag 12 maart wordt in de Bibliotheek Aalten 
één van de Gelderse halve finales van de Nationale 
Voorleeswedstrijd gehouden. De 9 kwartfinale 
winnaars uit de regio’s Aalten, Terborg, Winterswijk, 
Lichtenvoorde, Groenlo, Borculo, Neede, Lochem, 
Warnsveld, lezen elk hun eerder winnende fragment 
voor om een plaats te winnen voor de Gelderse 
finale. De jury, Henk Wiltink, Martine Scholl en 
Eric van der Wal, kiest unaniem voor Charlotte 
van de Brand. Haar stemkwaliteit, intonatie en 
mimiek waren subliem. Het was muisstil in publiek, 
Charlotte wist iedereen te boeien. Charlotte mag 
naar de Gelderse finale in het Posttheater in 
Arnhem.

Read2Me!
in 2016 wordt al weer voor de vijfde keer de 
Bibliotheekronde Read2Me! georganiseerd, de 
voorleeswedstrijd voor brugklassers. Deelnemende 
scholen zijn Almende College locatie Isala (7 
klassen) en locatie Wesenthorst (11 klassen) en CC 
Schaersvoorde Dinxperlo 
(3 klassen). 11 leerlingen mogen meedoen aan 
de Bibliotheekronde in Dinxperlo. Schrijfster 
Maren Stoffels is uitgenodigd om de presentatie 
te verzorgen, in de pauze geeft zij zelf een 
voorstelling. Demi Bouwman, leerlinge van de 
Wesenthorst wint en mag naar de provinciale ronde 
in april bij CODA in Apeldoorn.

https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/ 
https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/ 
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Op 7 april is de officiële opening van het Taalhuis in 
de DRU Cultuurfabriek in Ulft.
Al een aantal jaren wordt door de Bibliotheek en 
het Graafschap College, met de diverse leesgroepen 
en vrijwilligers, in enkele vestigingen het doel van 
een Taalhuis in praktijk gebracht. Het Taalhuis is 
een plek waar mensen die moeite hebben met taal, 
elkaar kunnen ontmoeten. Ze helpen elkaar. De een 
werkt aan lees- en spreekvaardigheid, de ander leert 
de computer gebruiken om Nederlandse taal te leren 
en te oefenen of om kennis op te doen van andere 
belangrijke zaken zoals geldbeheer, gezondheid, 
samenleven in Nederland. De deelnemers ontmoeten 
elkaar, helpen elkaar en worden door een docent 
van het ROC/Graafschap college en veel vrijwilligers 
geholpen met het beter lezen, spreken en schrijven 
en met het omgaan met een computer. 
Iedereen kan er naar toe, je hoeft geen lid te zijn 
van de Bibliotheek.

N.a.v. de opening van het Taalhuis is een kort 
filmpje gemaakt.

Taalhuis

Informatie en 
Inspiratie

Bij de officiële ingebruikname van het 
Taalhuis op 7 april benadrukt wethouder 
Peter van de Wardt nog eens hoe 
belangrijk het is om iets te doen aan 
laaggeletterdheid:” Het is goed dat er 
extra aandacht is voor deze doelgroep 
en dat we ons realiseren dat algemene 
informatie voor iedereen duidelijk moet 
zijn. Een initiatief als het Taalhuis, juich 
ik dan ook van harte toe.”

Samen met het Graafschap College organiseert 
de Bibliotheek, passend bij een Taalhuis, naast 
leesclubs nu ook taalbegeleiding in de andere 
bibliotheeklocaties. Hiervoor worden bij voorkeur 
Taalmaatjes ingezet, vrijwilligers die een 
taalscholing hebben gevolgd. Zij helpen 1 op 1 of 
in kleine groepjes mensen, zowel nieuwkomers 
als autochtonen, bij het, lezen, spreken, leren en 
verbeteren van de Nederlandse taal.

Laaggeletterdheid is in Nederland een 
groot probleem. Maar liefst 2,5 miljoen 
mensen in Nederland van 16 jaar en ouder 
hebben moeite met lezen, schrijven, en/
of rekenen. In de leeftijdsgroep tussen 
de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen 
Nederlanders die moeite hebben met 
taal. Om de strijd tegen laaggeletterdheid 
aan te gaan is in de DRU Cultuurfabriek 
het Taalhuis gevestigd en zijn in diverse 
vestigingen taalpunten.

https://www.youtube.com/watch?v=WI4Y6mNbZmU
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Digitale ondersteuning
De Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek 
sluiten begin 2016 een overeenkomst waarin de 
openbare bibliotheken een actieve rol gaan spelen in 
het ondersteunen en begeleiden van mensen in de 
digitale omgang met de overheid. Alle vestigingen 
van openbare bibliotheken in Nederland zullen in 
de loop van 2016 cursussen digitale vaardigheid 
gaan aanbieden, gratis toegang verlenen tot 
internetcomputers en printfaciliteiten leveren. 
Door de Belastingdienst zijn de ouderenbonden 
en maatschappelijk dienstverleners benoemd als 
potentiële samenwerkingspartners. 

De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert een 
bijeenkomst waarbij o.a. de lokale ouderenbonden 
en FNV worden uitgenodigd. Hiermee worden 
afspraken gemaakt zodat er een digitaal 
overzicht komt met het lokale hulpaanbod. De 
Bibliotheek Achterhoekse Poort vindt verdere 
samenwerkingspartners in de Sociaal Raadslieden 
Sensire en het Helpgewoon- Sociaal Team Oude 
IJsselstreek. 
Gezamenlijk organiseren zij in juni en augustus 
2016 een drietal informatiebijeenkomsten over 
de digitale overheid en wat dat betekent voor de 
burger. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt 
uitleg gegeven over hulp en scholing die de drie 
organisaties kunnen bieden aan de inwoners van 
Oude IJsselstreek.

Cursussen digitale 
vaardigheden
Voor mensen die geen of heel weinig kennis en 
ervaring hebben met de computer en internet biedt 
de Achterhoekse Poort de cursus Klik & Tik aan. 
Een basiscursus over het omgaan met de computer, 
internet leren kennen en gebruiken en kennis maken 
met sociale media. 
De overheid regelt haar zaken steeds meer digitaal. 
Of het nu gaat om het online aanvragen van 
huurtoeslag, werk zoeken of het doorgeven van een 
verhuizing. Voor de al wat meer digitaal vaardige 
mensen die echter het omgaan met de digitale 
overheid lastig vinden wordt de cursus DigiSterker 
aangeboden. In 4 bijeenkomsten leert de deelnemer 
een DigiD aanvragen en hiermee te werken door in 
te loggen op de diverse overheidswebsites zoals Mijn 
Overheid, Belastingdienst, UWV en de gemeente.
Vanaf september 2016 wordt wekelijks gelegenheid 
geboden om deel te nemen aan de cursus Klik en 
Tik in de Bibliotheek Terborg. Eind december 2016 
behalen de eerste 12 cursisten hun certificaten.
In september en oktober worden een tweetal 
cursussen DigiSterker gegeven. 11 deelnemers 
volgen alle lessen en behalen het certificaat. 
In het najaar wordt in de Bibliotheek Aalten een 
verkorte cursus Klik & Tik gegeven aan 7 cliënten 
van Estinea die ook een certificaat behalen.

Online cursussen 
De Bibliotheek introduceert 
in november ‘Online 
cursussen van de 
Bibliotheek’. Leden van de 
Bibliotheek kunnen vanaf 
14 november een jaar lang 
gratis twee online cursussen 
volgen. Om een nieuwe 
hobby te ontdekken of 
een vreemde taal te leren. 
Om wegwijs te worden in 
een computerprogramma 
of meer te weten over 
gezondheid en opvoeding. 
Als bonus krijgt iedere 
cursist elke maand een korte 
cursus cadeau. 
Met het aanbieden van online 
cursussen wil de Bibliotheek 
een bijdrage leveren aan de 
persoonlijke ontwikkeling 
van mensen. De Bibliotheek 
stelt zich ten doel dat iedereen volwaardig en 
zelfstandig aan de samenleving kan deelnemen. 
Daarnaast wil de Bibliotheek een (online) plaats 
bieden voor een ieder die wil ontspannen en die een 
moment van rust zoekt om informatie in wat voor 
vorm dan ook tot zich te nemen.

https://www.bibliotheek.nl/cursussen.html
https://www.bibliotheek.nl/cursussen.html
https://www.bibliotheek.nl/cursussen.html


Beleef het in de Bieb
De informatieve, culturele en educatieve activiteiten 
van de Bibliotheek bieden de mogelijkheid kennis te 
maken met kunst, cultuur en educatie. 

Onder de titel ‘Beleef het in de Bieb’ brengt de 
Bibliotheek Achterhoekse Poort in 2016 een 
gevarieerd aanbod aan lezingen, cursussen, 
workshops en inloopmomenten. Hierin wordt 
vaak samengewerkt met partners als Kruiswerk, 
Ipad4senior, Yunio, Stichting Senia, Stichting 
Zorgcombinatie Marga Klompé en Azora en Stichting 
Hoormij en NVVS-Oost-Gelderland.

Lezing Tinnitus 
De Bibliotheek zoekt samenwerking 
met de Stichting Hoormij/NVVS om een 
informatieavond over tinnitus ( oorsuizen) te 
organiseren. Dat tinnitus een steeds groter 
wordend probleem is blijkt wel als de eerste 
informatieavond binnen een week ( 70 
plaatsen beschikbaar) volgeboekt is. Ook een 
tweede informatiebijeenkomst stroomt snel 
vol. De deelnemers zijn voor het merendeel 
mensen die zelf tinnitus hebben en hier 
beperkte kennis van hebben opgedaan. Zij 
nemen deel aan een informatieavond om 
vooral te kunnen vernemen hoe zij het beste 
met hun tinnitus kunnen omgaan. Daarnaast 
hebben zij ook behoefte aan informatie over 
de nieuwste ontwikkelingen op medisch 
gebied. Vanwege de enorme belangstelling 
wordt in het voorjaar 2017 wederom een 
informatiebijeenkomst ingepland.

Ook de tabletcursussen voor senioren die de 
Bibliotheek organiseert in samenwerking met 
Kruiswerk en iPad4senior vinden vallen zeer in 
de smaak. In 2016 worden 9 tabletcursussen 
georganiseerd waaraan 100 senioren deelnemen.

In 2016 worden in totaal 33 activiteiten 
georganiseerd, bezocht door ca. 455 
belangstellenden. (voor een aantal workshops geldt 
een maximum aantal deelnemers). Na afloop van 
de activiteit wordt de deelnemers gevraagd een 
enquête in te vullen. De deelnemers beoordelen de 
activiteiten met een gemiddelde van een 8,2. De 
cursus Art Nouveau, verzorgt door kunsthistoricus 
Maria Driessen, krijgt zelfs een beoordeling van 9,5! 
Beleef het in de Bieb biedt ter ondersteuning 500 
infopakketten.

Ontmoeting
Waar mogelijk worden activiteiten tijdens 
openingsuren van de Bibliotheek georganiseerd 
zoals de taxatie van schilderijen, de workshop 
‘Creatief met Boeken’ of de demonstratie Hong Kong 
Mahjong. Daarnaast zijn er, ook als de bibliotheek 
geopend is, internetcafé’s in Aalten en Dinxperlo. 
In de Bibliotheek Dinxperlo wordt wekelijks het 
handwerkcafé gehouden en vanaf november komt 
tweewekelijks de Bijbel-spel-groep bij elkaar. In 
Dinxperlo verzorgen cliënten van de dagbesteding 
hierbij de koffie. 
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Advies voor 
burgerinitiatieven 
In de Bibliotheek Ulft start op 9 december 
‘Het Adviespunt voor burgerinitiatieven’: 
ondersteuning voor bewoners met goede ideeën. 
Maandelijks, iedere 2e vrijdag van de maand, zitten 
de adviseurs Ton Frazer en Gerard van Balveren in 
de Bibliotheek om mensen met kennis, netwerken 
en raad bij te staan. Mensen die één of meerdere 
ideeën hebben om de leefomgeving te verbeteren 
kunnen bij hen aanschuiven. 

Spectrum, een adviesorganisatie in het sociale 
domein richt in heel Gelderland samen met 
bibliotheken werkplaatsen (iWorkspace) in, waar 
bewoners met een leuk idee of initiatief aan kunnen 
kloppen voor ondersteuning. Het adviespunt 
in de Bibliotheek Ulft komt tot stand door een 
samenwerking tussen Spectrum, de Bibliotheek en 
de DRU Cultuurfabriek.

Landelijke Campagnes
De CPNB organiseert diverse landelijke campagnes 
waarbij de Bibliotheek Achterhoekse Poort 
aanhaakt. Zo wordt in 2016 aandacht besteed aan 
de Poëziewee, de Maand van de Spiritualiteit, de 
Boekenweek, de Maand van het Spannende Boek en 
de campagne Nederland Leest.

Persbericht september 2016    

De Bibliotheek start het estafetteverhaal waar u aan mee 
kunt schrijven. 2016 is Jaar van het Boek. Daarom is bij de 
Bibliotheek Achterhoekse Poort het idee ontstaan om een eigen 
Achterhoekse Poort Boek samen te stellen, dat doen wij graag 
samen met de klanten van de Bibliotheek. 
Hiervoor ligt in alle vestigingen een boek, een inleiding is 
geschreven door Eric van der Wal, directeur de Bibliotheek 
Achterhoekse Poort. ‘De vroege ochtendzon schijnt door 
een kier in de gordijnen… ‘ Neemt u de pen over en schrijft 
u mee? Het estafette verhaal kan tot eind november worden 
aangevuld. Wij hopen in december zes verschillende verhalen 
te presenteren, geschreven door onze klanten. Deze vormen 
samen de bundel ‘het Boek van het Jaar 2016 van de 
Achterhoekse Poort’.

Jaar van het Boek
2016 is ‘het Jaar van het Boek’: het hele jaar 
worden boeken en verhalen in de schijnwerpers 
gezet. De Bibliotheek Achterhoekse Poort 
organiseert het Estafetteverhaal: ‘Schrijft u het 
verhaal verder?’ Via de kranten, website, affiches en 
sociale media worden mensen uitgenodigd om het 
verhaal door te schrijven.

De verhalen zullen in 2017 voltooid worden door 
de deelnemers aan de cursus ‘Creatief verhalen 
schrijven’ die in de Bibliotheek Dinxperlo gegeven 
wordt in het kader van Beleef het in de Bieb.

http://www.achterhoeksepoort.nl/home/iworkspace-ulft.html
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Nationale Voorleeslunch
Vrijdag 7 oktober is Nationale Ouderendag, landelijk 
wordt de Nationale Voorleeslunch georganiseerd 
waarbij in heel Nederland wordt voorgelezen 
aan ouderen. Tevens is het op dat moment 
Kinderboekenweek, waarbij opa’s en oma’s centraal 
staan onder het thema Voor altijd jong! en is 
2016 Jaar van het Boek. Tijdens De Nationale 
Voorleeslunch, die laat zien dat het voorlezen van 
verhalen een rol kan spelen in het doorbreken 
van het isolement waarin sommige ouderen 
verkeren, vallen deze campagnes mooi samen. 
Het voorlezen van een bijzonder verhaal of gedicht 
geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met 
elkaar te praten of herinneringen op te halen.

De Bibliotheek Achterhoekse Poort doet ook mee 
en organiseert een voorleeslunch in het Grand Café 
van de Stegemanhof in samenwerking met Stichting 
zorgcombinatie Marga Klompé en de st. Jozefschool 
Aalten. Leerlingen uit groep 7 en 8 lezen tijdens de 
lunch voor aan ouderen. Ook wethouder Henk Rijks 
is hierbij aanwezig en leest een verhaal voor. 
In Terborg wordt de voorleeslunch 
gehouden in de Kroezenzaal van verpleeg- en 
revalidatiecentrum Antonia. In samenwerking 
met de activiteitenbegeleiding van Antonia 
wordt een voorleeslunch georganiseerd voor 
cliënten, familieleden, andere bezoekers en 
buurtbewoners. Van 11.00 tot 13.00 uur is het 
genieten van lekkere broodjes met verhalen, 

voorgelezen door een Voorleesteam met ondermeer 
Hans Metzemaekers (voorzitter Raad van Bestuur 
Azora-Terborg), vrijwilligers van Antonia en een 
aantal leerlingen van groep 7 van basisschool 
Dynamiek. 

Exposities
In alle vestigingen zijn doorlopend boekpresentaties 
n.a.v. actuele thema’s. 
Daarnaast zijn er exposities van plaatselijke 
kunstenaars.

Bibliotheek Aalten:
Expositie Christa Lensink:
schilderijen naar verhalen uit de Bijbel.
Expostie schilderijen Iet Polman.
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De Bibliotheek
Voor iedereen
met iedereen

De Bibliotheek Achterhoekse Poort is er voor 
iedereen en werkt hierin samen met diverse 
partners, lokaal, regionaal en landelijk. 

De Bibliotheek: 
samenwerkingspartner
De Bibliotheek is een betrokken partner in het 
culturele, educatieve en maatschappelijke veld. Een 
groot aantal activiteiten voert de Bibliotheek uit 
in nauwe samenwerking met partners. Deelname 
aan het Bondgenootschap Geletterdheid dat de 
strijd aanbindt tegen laaggeletterdheid, is hiervan 
een voorbeeld. Door actieve deelname aan diverse 
festivals en informatiemarkten laat de Bibliotheek 
zien dat zij overal aan mee kan doen en participeert 
in de samenleving. 

Lokaal wordt steeds meer de samenwerking 
gezocht met partners in het sociaal domein als 
Sensire, Figulus, het CJG en Yunio. Er is overleg 
en samenwerking met de ouderenbonden, maar 
ook voor het uitvoeren van de activiteiten kent de 
Bibliotheek vele samenwerkingspartners. Zoals 
Kruiswerk, iPad4senior, boekhandel, Achterhoeks 
Kunstcafé, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé 
en Azora Zorg, Stichting Senia. Daarnaast melden 
zich diverse lokale zzp’ers om in de Bibliotheek een 
lezing of workshop te verzorgen. Het onderwijs 
is een belangrijke partner in het bestrijden 
van laaggeletterdheid, er is intensief contact met 
VVE, basis- en voortgezet onderwijs en het ROC 
Graafschap college. Met de partners in de DRU 
Cultuurfabriek is regelmatig partneroverleg.

Deelname 
aan Festivals
Met veel plezier lezen 
onze medewerkers voor 
op de Festivals Mañana 
Mañana in Hummelo, 
op het Blagenparadijs 
van de Zwarte Cross in 
Lichtevoorde en tijdens 

het Kidsfestival in de SSP 
hal in Ulft. Ook op het 

Festival van het Papieren 
Boek in Bredevoort is de 

Bibliotheek present. 

de Bibliotheek: voor iedereen

Ondernemerschap
De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft, om 
duurzaam partner te blijven in de regio, zich 
ten doel gesteld om een ondernemende en 
maatschappelijke bibliotheek te worden, waarin 
iedereen mee kan en mee mag doen. Hiervoor 
is het project ‘Volop tot bloei’ worden door de 
medewerkers van de Bibliotheek een viertal 
innovatieve projecten voorbereid:

● de Social lounge: een ontmoetingsplek in   
 de Bibliotheek waar nieuwkomers kunnen   
 socialiseren en integreren m.b.v. vrijwilligers.
● de Bibliotheek aan Huis nieuwe stijl: de   
 Bibliotheek aan Huis gecombineerd met een  
 ouderencafé
● Voorleesmaatjes: leerlingen lezen ouderen voor  
 in de Bibliotheek
● Introducties/leesbevordering VMBO onderbouw
 Voor alle projecten wordt de samenwerking  
 gezocht met relevante partners zoals het basis- 
 en voortgezet onderwijs, Woonzorgcentra,   
 gemeente, ouderenbonden, Hélpgewoon Sociaal  
 Werk, Vluchtelingwerk Oost Nederland, ROC en  
 het Taalhuis. De uitvoering zal in 2017 zijn.
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BiebPanel
BiebPanel is een online klantenonderzoek dat vier 
maal per jaar wordt afgenomen. Klanten kunnen 
hun mening geven over diverse onderwerpen die te 
maken hebben met de dienstverlening, assortiment, 
inrichting en activiteiten. De aanbevelingen uit de 
onderzoeken worden zoveel als mogelijk opgevolgd.

Ledenwerving
Door aan te haken op grote landelijke campagnes 
van CPNB en de Koninklijke Bibliotheek stimuleren 
we leden om de Bibliotheek te bezoeken of om 
andere diensten te gebruiken. Denk hierbij o.a. aan 
de campagnes rondom de Nationale Voorleesdagen, 
Boekenweek, Maand van het Spannende Boek, 
e-books, Vakantiebieb, Kinderboekenweek en 
Nederland Leest. 

Daarnaast zijn er meer specifiek op een doelgroep 
gerichte ledenwerfacties. 
Met Boekstart werken de gemeente en de 
Bibliotheek samen. Ouders ontvangen van 
de van de gemeente een waardebon voor het 
BoekStartkoffertje dat in de Bibliotheek opgehaald 
kan worden. Ouders van jeugdleden wordt op 
moment van inschrijving een proefabonnement 
aangeboden van twee maanden. Tijdens de 
activiteiten ‘Beleef het in de Bieb’ wordt deelnemers 
die nog geen lid zijn de mogelijkheid geboden 
met korting een jaarabonnement af te sluiten. In 
samenwerking met Kruiswerk wordt leden van 
Kruiswerk een korting geboden op een nieuw af te 
sluiten jaarabonnement.

Biebtips
De Bibliotheek Achterhoekse Poort en de huis aan 
huis krant Oude IJssel streek Vizier werken samen 
in de online rubriek Biebtips. Elke twee weken geeft 
een medewerker van de bibliotheek een tip voor 
een boek of dvd. In maart staan er inmiddels 100 
tips in het dossier. Vanwege dit jubileum geven vijf 
medewerkers hun ‘all time favourites’. 

Glossy Bieb
Het BIEB magazine voor 
ouders, een initiatief 
van de Rijnbrink, 
is vanaf september 
gratis in de Bibliotheek 
verkrijgbaar. Door de 
leesmedia coaches 
wordt het magazine ook 
op scholen verspreid. 
Het is een glossy vol 
met interessante tips & 
trucs over voorlezen, de 
leukste kinderboeken, 
mediawijsheid, artikelen 
en interviews.

http://www.achterhoeksepoort.nl/home/biebpanel0.html
http://www.achterhoeksepoort.nl/home/biebpanel0.html


LifestyleXperience TV 
opnames 
De Bibliotheek Achterhoekse Poort wordt 
uitgenodigd mee te doen aan het RTL 4 programma 
LifestyleXperience. Dit actuele Lifestyleprogramma 
zendt in februari een aantal educatiespecials uit. Op 
donderdag 4 februari worden de opnames gemaakt 
in de Bibliotheek Ulft, ook is de Bibliotheek op 
School op de Bontebrugschool gefilmd. 

 

Extra voordeel voor 
bibliotheekleden
Nieuwsbrief
Vanaf maart ontvangen alle leden en andere 
belangstellenden de digitale nieuwsbrief, een 
overzicht met nieuwtjes, tips en activiteiten.

Voordeel met je Biebpas 
De Bibliotheek doet mee aan het landelijke 
project Voordeel met je biebpas: bibliotheekleden 
ontvangen korting op theatervoorstellingen, dagjes 
uit en nog veel meer in heel Nederland. Als partner 
van de Bibliotheek Achterhoekse Poort biedt De DRU 
Cultuurfabriek aan bibliotheekleden een korting van 
€ 2,50 op diverse voorstellingen.

Apps van de Bibliotheek
In januari wordt de Bibliotheek app vervangen door 
een nieuwe app waarin functionele vernieuwingen 
zijn meegenomen waarmee het gebruiksgemak 
wordt vergroot. Daarnaast worden de overige 
landelijke (gratis) apps regelmatig onder de 
aandacht gebracht: de VakantieBieb, de Poëziebieb, 
de Verhalenbieb en de Luisterbieb apps.

Gastlenen
Gastlenen (interprovinciaal) is per 1 januari 2016 
mogelijk voor leners uit de provincies Gelderland, 
Overijssel, Noord-Brabant en gedeelte van 
Limburg. Eind 2017 moet het gehele landelijke 
gastlenen ingevoerd zijn.
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https://play.minoto-video.com/27045/QoqyBBb2kQr3.html
http://www.voordeelmetjebiebpas.nl/
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Jaarcijfers 
2016

Vestigingen 2015 2016 Verschil %

Aalten 60.409 60.153 -256 -0,4

Dinxperlo 25.563 24.806 -757 -3,0

Gendringen 16.070 16.503 433 2,7

Terborg 39.677 40.406 729 1,8

Ulft 49.077 51.462 2.385 4,9

Varsseveld 35.411 37.701 2.290 6,5

Totaal 226.207 231.031 4.824 2,1

Ledenaantal 2015 2016 Verschil %

Jeugd t/m 12 6.342 6.497 155 2,4

Jongeren13 t/m 17 2.884 2.707 -177 -6,1

Volwassenen 4.095 3.837 -258 -6,3

Senioren 65+ 1.937 1.943 6 0,3

VVE en schoolpas 177 179 2 1,1

Totaal 15.435 15.163 -272 -1,8

Vestigingen 2015 2016 Verschil %

Aalten 156.612 149.533 -7.079 -4,5

Dinxperlo 82.653 78.605 -4.048 -4,9

Gendringen 41.637 40.032 -1.605 -3,9

Terborg 70.275 68.851 -1.424 -2,0

Ulft 113.561 114.583 1.022 0,9

Varsseveld 84.894 79.447 -5.447 -6,4

subtotaal 1 549.632 531.051 -18.581 -3,4

HCM 8858 7923 -935 -10,6

subtotaal 2 558.490 538.974 -19.516 -3,5

dBoS 5299 19731 14.432 272,4

Totaal 563.789 558.705 -5.084 -0,9

BezoekersLeners

Uitleningen E-Books
2015 2016 %

Web accounts 833 1.310 +63

Uitleningen 6.315 12.085 +52
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Toelichting 
Jaarcijfers

DBoS
Het aantal deelnemende scholen aan het programma 
de Bibliotheek op School is flink uitgebreid naar 
14 scholen. Een gevolg is wel dat het aantal 
deelnemende scholen aan het programma de 
Themalijn door de overstap naar dBoS met 6 
scholen is gedaald naar 13.

Leden
Een lichte daling van het totale aantal leden in 2016 
is in lijn met het beeld wat er landelijk is. Net als de 
daling van de volwassen leden en een stijging bij de 
jeugdleden een trend die landelijk teruggevonden 
wordt.

Uitleningen
Het aantal uitleningen in de vestigingen laat een 
lichte daling zien, echter de grote toename  van het 
aantal uitleningen binnen dBoS compenseert dit 
weer. De stijging van het aantal uitgeleende e-books 
is ook een belangrijk teken dat er in totaliteit meer 
gelezen wordt.

Bezoekers
Het exacte aantal bezoekers is altijd moeilijk vast te 
stellen. In 2016 is  het aantal bezoekers gestegen.

E-Books
In 2016 is het aantal webaccounts meer dan 
verdubbeld, er is een stijging van 63%. Ook het 
aantal uitleningen van e-books laat een enorme 
stijging zien met 52%. Hierin zijn de uitleningen via 
de VakantieBieb niet meegerekend. In het voorjaar 
van 2016 wordt een landelijke e- book campagne 
gevoerd om meer bekendheid te geven aan de 
e-books van de Bibliotheek. Dit zal zeker hebben 
bijgedragen aan de stijging. Ook is er een breder 
en ruimer aanbod en zijn er veel actuele titels 
toegevoegd.



Raad van Toezicht
De Bibliotheek Achterhoekse Poort onderschrijft de landelijk vastgestelde Code Cultural 
Governance voor culturele instellingen, aan de regels hiervan wordt ook jaarlijks het 
functioneren van de RvT besproken. 

Leden Raad van Toezicht 2015:
Voorzitter
De heer T. van Amersfoort

Leden
De heer J.H. Lunshof
Aandachtsgebied Juridische zaken

Mevr. A.M. Bröker
Aandachtsgebied Algemene Dienstverlening

Mevr. M. Hillen
Aandachtsgebied Marketing

De heer K. Löverink
Aandachtsgebied Bedrijfsvoering

Mevrouw I. te Winkel
Aandachtsgebied HRM

De heer P. Grimmelikhuizen 
Aandachtgebied Financiële zaken

Mevr. C. Boer 
Aandachtsgebied Algemene dienstverlening
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De Bibliotheek Achterhoekse Poort
Vestigingen 

Aalten
Hogestraat 10
7122 BV Aalten

Dinxperlo
Nieuwstraat 47
7091 DE Dinxperlo

Gendringen
Bringenborg 5
7081 AZ Gendringen

Terborg
Herman van Velzenstraat 1
7061 DD Terborg

 Ulft
Hutteweg 24
7071 BV Ulft

Varsseveld
Borchgraven 4
7051 CW Varsseveld 

Servicebureau
Telefoon 088-0062929



• de Bibliotheek Achterhoekse Poort • Herman van Velzenstraat 1 • 7061 DD Terborg • 
• info@achterhoeksepoort.nl • www.achterhoeksepoort.nl •


