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Wat opviel in 2021 
 

Ontwikkelingen in grote lijnen 
In december 2020 volgde een tweede lockdown in verband met Corona. Deze lockdown duurde tot 
mei 2021. Onze leden mochten wel blijven reserveren en konden deze boeken ophalen in de 
afhaalbibliotheek. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.  

In februari hebben Stichting De Welle, Kaliber Kunstenschool en Bibliotheek Wierden/Enter de 
intentieverklaring getekend in de overtuiging dat een gezamenlijk centrum in Wierden goed is voor 
de inwoners van de gemeente. De meerwaarde voor onze inwoners zoeken we in: Verbetering 
dienstverlening door samen te werken aan programmering en thematisering, Verdieping door 
bundeling van expertise en netwerken, Intensivering van preventieve aanpak. De eerste stap betreft 
een proeftuin in de huidige bibliotheekvestiging in Wierden. De droom is om samen een ‘thirth place’ 
ofwel ‘krachtkern’ te creëren. Daardoor laten we meer inwoners meedoen bij wat Wierden te bieden 
heeft en wat we elkaar te bieden hebben. Dit vergt afstemming, gezamenlijke programmering en 
uitvoering vanuit een gezamenlijke plek. 

Sinds 1 mei is Bibliotheek Enter en Wierden boetevrij. Als allereerste bibliotheek van Overijssel. Dit 
betekent dat je niets hoeft te betalen als je ons materiaal per ongeluk een keer iets te laat inlevert. 
We gunnen namelijk iedereen ruimte om te lezen, leren en te ontwikkelen. 

In juni is in Bibliotheek Wierden het Open+ concept van start gegaan. Klanten kunnen nu met hun 
pasje en een code binnen komen wanneer het hen uitkomt. Tussen 7:00 uur en 23:00 uur is de 
bibliotheek open voor deze klanten. Ook op zon- en feestdagen. Om te studeren, te lezen of te lenen. 
Op speciaal verzoek is zelfs vergaderen mogelijk. 

Team Wierden heeft afscheid van twee vaste medewerkers genomen, maar er zijn ook drie 
medewerkers aangenomen. Het team kan weer werken op volle sterkte.  

Halverwege het jaar is Bibliotheek Wierden onderdeel geworden van de samenwerkende 
bibliotheken. Bibliotheek Wierden deelt nu het management met Bibliotheek Borne, Bibliotheek 
Dinkelland en Bibliotheek Tubbergen. We bundelen onze krachten zodat we efficiënter en met nog 
meer expertise aan de slag kunnen voor Bibliotheek Wierden.  

De Bibliotheek Wierden heeft in december opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van 
de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie 
aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. De certificering 
vindt iedere vier jaar plaats. 

Dit jaar hebben de medewerkers goed werk geleverd door het helpen van klanten met het installeren 
van de Coronacheckapp en het maken van vaccinatieafspraken. We kregen hiervoor dank van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de vorm van een taart. 

Dit jaar was er veel landelijke publiciteit rond het Informatiepunt Digitale Overheid. Ook door de 
dienstverlening rond corona is dit product nu een stuk bekender geworden.  

In het laatste gedeelte van 2021 hebben we gezorgd dat de Bibliotheek Wierden een nieuwe update 
kreeg. We kunnen groepen ontvangen en is meer ruimte voor ontmoeting. Onze hulp- en 
ontmoetingsfunctie heeft ertoe bijgedragen dat de Bibliotheek door de overheid tijdens de laatste 
lockdown als ‘essentieel’ werd gezien, zodat wij zo goed als op de normale manier voor onze klanten 
klaar konden staan met onze standaarddienstverlening. 
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Geletterde samenleving 

Nationale Voorleesdagen  
Tijdens de Nationale Voorleesdagen (20-30 januari) stond het Prentenboek van het Jaar ‘Coco kan 
het’ centraal. De Nationale Voorleesdagen worden ieder jaar georganiseerd om ouders van kinderen 
tussen zes maanden en zes jaar te laten zien hoe leuk voorlezen is. Er was dit jaar geen groot feest. 
Alle kinderopvanglocaties kregen van de bibliotheek voorleestas met o.a. het boek om met de hele 
groep van te genieten. 

Mediawijsheid  
Tijdens de Media Ukkiedagen eind maart, hebben we onze leden een landelijke webinar onder de 
aandacht gebracht. Vanuit Wierden deden ongeveer 24 ouders mee aan het webinar ‘Appvoeding’. 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid in november zijn we aangehaakt bij twee landelijk 
georganiseerde webinars ‘Samen sociaal online’ waar onze leners gratis aan mee konden doen. 

BoekStart  
Dit jaar hebben  60 kinderen een BoekStartkoffertje ontvangen 
en zijn ingeschreven als lid. BoekStart is een programma dat 
kinderen van nul tot vier jaar en hun ouders van boeken laat 
genieten. Na de geboorte van een baby, ontvangt de ouder via 
het consultatiebureau een waardebon voor het 
BoekStartkoffertje. Wanneer ouders dit ophalen in de 
bibliotheek leiden we ze rond en we maken hun kind gratis lid 
van de Bibliotheek. 

MammaCafé  
In onze bibliotheek wordt er iedere maand een MammaCafé georganiseerd. Het MammaCafé 
Wierden is een gezellige plek waar je andere (aanstaande) ouders kunt ontmoeten en leren kennen. 
Ook organiseren we thema-ochtenden over interessante onderwerpen.  

BoekStart in de kinderopvang 
In dit leesbevorderingsprogramma werken wij samen met zeven kinderopvanglocaties om kinderen 
van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers in aanraking te brengen met boeken en lezen. 

Kinderboekenweek  
De Kinderboekenweek begin oktober stond dit jaar in het teken van beroepen. De aftrap van de 
Kinderboekenweek werd gevierd met de komst van de brandweer en de politie, er werd (ook 
digitaal) voorgelezen en de kinderen konden leuke (beroepen)spelletjes doen. De helemaal maand 
oktober kon er een mysteriegame gespeeld worden en er was een gave speurtocht door de 
bibliotheek. 

Leesoffensief  
Kinderen en jongeren lezen steeds minder en minder goed. En dat terwijl goed kunnen lezen heel 
belangrijk is om mee te kunnen komen in de maatschappij. Om hier iets aan te doen heeft de 
overheid extra middelen ter beschikking gesteld. De Bibliotheek Wierden heeft hierdoor de  

mogelijkheid gekregen om extra aandacht te besteden aan leesplezier in het VMBO, een doelgroep 
die vaak niet graag leest. Met dit geld hebben wij voor de Passie een collectie op maat aangeschaft, 
kwam er een schrijfster op bezoek en is er een start gemaakt met het vormen van een leesclub. Een 
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geslaagd project waardoor het eerste contact met de Passie is vormgegeven en we praten over een 
structurele samenwerking.   

VoorleesExpress  
Dit jaar hebben veel trajecten vertraging opgelopen door lockdowns of door coronabesmettingen in 
het gezin of bij de voorlezer. In totaal hebben we het traject bij twaalf gezinnen kunnen afronden.  

De Bibliotheek op school (dBos) 
In Wierden zijn er nu 3 basisscholen een samenwerking aangegaan met de Bibliotheek door middel 
van de Bibliotheek op school. Op iedere school staat een mooie actuele collectie en wordt ieder jaar 
de monitor uitgevoerd. We werken intensief samen met de scholen om het leesplezier en daardoor 
woordenschat en leesbegrip een boost te geven. De samenwerkingsovereenkomst met de vierde 
school is getekend en we verwachten in het voorjaar ook hier een Bibliotheek op school te openen. 
Met de andere scholen is gelukkig ook goed contact. Er worden leesbevorderingsactiviteiten 
georganiseerd zoals het Schrijversfestival en Open Boek waar iedere school, ook als ze nog geen De 
Bibliotheek op school hebben, aan mee kan doen.  

Nationale Voorleeswedstrijd  
De lokale ronde hebben we deze keer op een andere manier moeten organiseren. De kampioenen 
van 13  scholen hebben online mogen voorlezen en ook de jury beoordeelde online de voorlezers. 
Hieruit kwam een terechte winnaar, Loïs de Wilde van Basisschool De Roerganger in Enter. 

Twentse Maakplaatsen 
De Maakplaatsen maken deel uit van de Regionale Proeftuin Twente gefinancierd door OCW. Tetem 
biedt als ontwikkelinstelling een programma aan in de veertien Twentse Bibliotheken op het gebied 
van digitale maakcultuur. De Maakplaatsen zijn ontwikkeld om mensen hun weg te laten vinden op 
het gebied van maakcultuur en technologie. Zij bieden de mogelijkheid hiertoe aan iederéén: 
ongeacht achtergrond, opleidingsniveau of sociaal economische status. We willen dat mensen de 
mogelijke leerpaden en leerkansen om zich heen gaan ‘zien’, zodat iedereen - op basis van eigen 
nieuwsgierigheid, interesse en passie - kan kiezen waar, wanneer en hoe te willen leren. Er zijn in 
2021 verschillende workshops geweest, waaronder een workshop filmen, acteren en regisseren, de 
Maakdag, het mobiele lab etc.  

CoderDojo  
Bij Coderdojo leren kinderen al spelend meer over games, websites en apps en kan er meteen 
geoefend worden. Ook spelletjes ontwikkelen of zelfs een eigen robot programmeren behoren tot de 
mogelijkheden. Een echt digitaal knutselatelier dus! Coderdojo legt veel nadruk op open source en 
gratis software en heeft wereldwijd een breed netwerk aan enthousiaste vrijwilligers. Deze 
zogenaamde mentoren ondersteunen en begeleiden de kinderen waar dit nodig is. In 2021 zijn er 
zeven CoderDojos georganiseerd.  

Nederland Leest  
November stond, ook in dit tweede coronajaar, in het teken van Nederland Leest. Wij gaven ‘De 
wandelaar’ van Adriaan van Dis cadeau aan onze leden en bezoekers. Er was veel belangstelling voor. 
De boeken van Nederland Leest Junior (Katvis van Tjibbe Veldkamp) werden op verschillende 

basisscholen uitgedeeld en hiervoor is een introductieles ontwikkeld die de leerkracht zelf kon geven. 
Nederland Leest is een jaarlijkse leesbevorderingscampagne georganiseerd door het CPNB. 
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Participatie in de informatiesamenleving 
 

Informatiepunt Digitale Overheid  
Donderdag 24 juni heeft wethouder Richard Kortenhoeve het Informatiepunt Digitale Overheid in de 
vestiging Wierden geopend. I.v.m. Corona waren slechts een aantal genodigden aanwezig om deze 
opening bij te wonen. Steeds vaker moeten overheidszaken worden geregeld via internet. Informatie 
vinden of aanvragen doen gaat steeds meer digitaal. Handig, want het is 24/7 beschikbaar en 
verzenden gaat gratis. Maar wat nou als je niet goed met computers kan omgaan? Daarvoor is het 
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in het leven geroepen. Dit is een landelijk initiatief dat 
regionaal en door de bibliotheken wordt uitgevoerd. 

Het Informatiepunt Digitale Overheid kreeg het druk toen eind 
september de coronacheckapp zijn intrede deed. Er kwamen veel 
vragen over de installatie van deze app. Ook wilden veel mensen 
een papieren QR-code aanvragen. Vaak kwam naar boven dat men 
geen of geen werkende DigiD had en hielpen de 
bibliotheekmedewerkers om dit in orde te maken.  
Ook hielpen wij met het telefonisch aanvragen van een QR-code. 

Internet- en Tabletcafé 
In samenwerking met Stichting de Welle en Seniorweb organiseerden we op 2 momenten in de week 
en Internet- en Tabletcafé. Enthousiaste vrijwilligers uit Wierden helpen bij allerlei problemen 
rondom computer, telefoon en/of tablet. 

Themadag Dementie 
Op woensdag 15 september was er in de middag en avond een informatiemarkt rondom het thema 
Dementie in de bibliotheek van Wierden. 
Deze werd georganiseerd door de werkgroep Dementie gemeente Wierden, waar de bibliotheek in 
participeert. 
De bibliotheek gaf o.a. een presentatie over de Dementheek. Een speciaal informatiepunt waarin 
allerlei informatie rondom het thema Dementie bij elkaar staat, van verhalend tot informatief tot 
informatie over lokale en regionale organisaties die zorgdragen voor deze doelgroep binnen de 
gemeente 

  



7 
Jaarverslag 2021 Bibliotheek Wierden 

Een leven lang ontwikkelen 
 

Spreekuren  
Tussen de lockdowns door konden senioren fysiek hun vragen stellen over alles wat met reizen met 
het openbaar vervoer te maken heeft tijdens het spreekuur OV. Ook dit jaar kon men weer bellen 
naar een centraal telefoonnummer. Hulp bij belastingaangifte heeft in april aan 4 mensen hulp 
kunnen bieden.  

Initiatieven bewoners 
Sinds 2021 hebben diverse activiteiten groepen een onderkomen gevonden in de bibliotheek. 
Schilderclub Le Clochard, de Quilting Weebies, de Verzamelclub. 
Daarnaast heeft ook de Poolse docent Kasia Buras de bibliotheek als leslocatie gekozen en geeft op 
zaterdag Nederlandse les. 
 

Online trainingen werk&inkomen 
Online was er een mooi aanbod van 16 onderdelen bestaande uit sollicitatiespreekuren, trainingen 
en netwerkbijeenkomsten. De activiteiten vonden plaats tussen september en januari. 
Een mooie informatievoorziening om mensen te ondersteunen bij het vinden van een ( nieuwe) 
baan. 
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Kerngetallen 

Verslag bestuur Bibliotheek Wierden 
 

Nieuw management 
In dit jaar is er afscheid genomen van interim directeur Pieter Jan Huysse en werden Frank Droste 
(directeur) en Judith Verbeij (manager) verwelkomd als nieuw managementteam voor Bibliotheek 
Wierden. Hierdoor is Bibliotheek Wierden onderdeel geworden van de samenwerkende 
bibliotheken. Bibliotheek Wierden deelt nu het management met Bibliotheek Borne, Bibliotheek 
Dinkelland en Bibliotheek Tubbergen. We bundelen onze krachten zodat we efficiënter en met nog 
meer expertise aan de slag kunnen voor Bibliotheek Wierden. 

Zelfstandig werkgeverschap 
In 2021 is de beslissing genomen uit het WINO te stappen en als stichting Bibliotheek Wierden 
zelfstandig werkgeverschap op zich te nemen. Daarvoor lag het werkgeverschap bij de Rijnbrink.  

Samenstelling bestuur 
In 2021 heeft penningmeester de heer Ard Dommerholt zijn functie als bestuurslid neergelegd. Hij 
heeft het jaar nog volledig af kunnen ronden en voor 2022 is de heer Leo van der Post aangenomen 
als nieuw bestuurslid en tevens penningmeester. 
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