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De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. Zo is het de afgelopen decennia gegaan en 
zo zal het blijven gaan. De constante factor is dat de Bibliotheek er voor iedereen is die wil meedoen in 
de maatschappij en zich wil ontwikkelen, (leren) lezen en informeren. Vanuit het meerjarenplan van de 
Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen wordt ingezet op drie strategische pijlers:

A. Taalontwikkeling en Cultuureducatie
B. Participatie
C. Faciliteren van lezen en ontmoeting

Wat zijn de hoogtepunten van 2016 waarmee wij stappen vooruit hebben gezet met de Veranderende 
Bibliotheek? 

Hoogtepunten 2016 

Het verhaal van de
veranderende Bibliotheek



Goede taal- en digitale vaardigheden zijn nodig om mee te kunnen doen in de 
samenleving. Wat heeft de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen in 2016 gedaan om mensen 
op weg te helpen met het verkrijgen van deze basisvaardigheden? 

Met de taalcoach naar de boerderij van wethouder Von Martels

De taalcoördinator heeft ook dit jaar weer verschillende taalcoaches opgeleid. Een taalcoach begeleidt 
mensen met een taalachterstand. Dit zijn veelal statushouders die Nederlands willen leren spreken 
en schrijven, maar het is beschikbaar voor iedereen die een taalvraag heeft. Tijdens de Week van de 
alfabetisering was er een taallunch  en 40 taalvragers en  coaches gingen op de fiets naar de boerderij van 
wethouder Maurits von Martels. Er vond een leuke en inspirerende uitwisseling plaats. 

Participatie en 
zelfredzaamheid

De Bibliotheek helpt je verder



Sterker op digitaal vlak 
De Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen heeft een 
overeenkomst gesloten met de stichting Digisterker voor 
het organiseren van DigiD-cursussen. Er zijn vijf docenten 
(vrijwilligers) opgeleid. In Dalfsen, Nieuwleusen en 
Lemelerveld zijn de eerste cursussen direct van start gedaan 
en 29 deelnemers zijn gecertificeerd in 2016.

Op weg geholpen worden in Tabletcafé
In 2016 zijn 75 mensen verder geholpen in het maandelijkse 
Tabletcafé in Dalfsen en Oudleusen. Vanaf augustus 2016 zijn er in Dalfsen in samenwerking met de 
Senioren Computerclub Dalfsen en Landstede Welzijn inloopspreekuren en themasessies georganiseerd. 

Starten met Klik&Tik
Met deze cursus kan iedereen zijn digitale vaardigheden verbeteren. In 
2016 is de eerste lichting van Klik&Tikkers (vijf personen) gestart. 

Samenwerking met de Belastingdienst
De landelijke samenwerking met de Belastingdienst is gestart.  Bij de 
Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is het cursusprogramma (Klik&Tik 
en Digisterker) geheel beschikbaar en de lokale afstemming met 
maatschappelijk partners is gestart met dialoogsessies.



Lezen moet vooral leuk zijn! Dat zorgt voor een toekomst waarin taalvaardigheid 
een vanzelfsprekendheid is. Ook culturele activatie is van belang voor een sterke 
samenleving. De Bibliotheek heeft in 2016 invulling gegeven aan verschillende 
taalstimuleringsprogramma’s voor kinderen en meer zichtbaarheid gegeven aan cultuur. 

Je kan niet vroeg genoeg beginnen: Boekstart

Met enthousiasme lazen vrijwilligers maandelijks voor aan de allerkleinsten in Dalfsen 
en Nieuwleusen. In de Bibliotheek Lemelerveld heeft Rianne Niens van Kinderdagverblijf 
Doomijn in Dalfsen een Muziek op Schootsessie georganiseerd. Een structureel karakter 
van de voorleessessies in Lemelerveld is een wens en hier wordt hard aan gewerkt om dit in 
2017 voor elkaar te krijgen. 

De VoorleesExpress
20 weken lang leest een vrijwilliger een uur voor bij een gezin dat daarvoor is aangemeld. De 
VoorleesExpress is een leesbevorderingsprogramma voor gezinnen met kinderen van twee tot acht 
jaar met een taalachterstand. In 2016 is is het VoorleesExpress team uitgebreid met negen vrijwilligers 
waaronder twee coördinatoren. 
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Er is altijd wat te leren en beleven

Taalontwikkeling en 
cultuureducatie 



Bibliotheekabonnement voor 18 scholen
Dalfsen kent 18 basisscholen met in totaal 2529 leerlingen. Al deze scholen hebben een 
bibliotheekabonnement waarmee klassikaal geruild kan worden. Ook is het mogelijk dat in plaats hiervan 
docenten/ouders, al dan niet met een paar kinderen, boeken ruilen voor de groep.

Tevens heeft het Agnietencollege  (voortgezet onderwijs in Nieuwleusen) met in totaal 222 leerlingen een 
bibliotheekabonnement. 

De Bibliotheek op school
Met trots openden eind 2016 drie nieuwe “de Bibliotheek op school” locaties: Basisschool A. Baron van 
Dedem in Hoonhorst en CBS De Meele en  CBS Het Kompas in Nieuwleusen. Naast de bestaande scholen 
die al een Bibliotheek op school hadden, staat de teller nu op zes scholen in de gemeente Dalfsen.

Nationale Voorleesdagen 

In 5 dagen tijd werden zo veel mogelijk peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bezocht. Medewerkers 
en vrijwilligers lazen voor uit  het bekroonde prentenboek ‘We hebben er een geitje bij’ van Marjet 

Huiberts. Peuters kregen een tasje met inhoud met informatie voor de ouders hoe belangrijk voorlezen is 
op jonge leeftijd. 

Welke leerling leest het beste voor? 

Achttien scholen, drie ronden en drie winnaars. Kayleigh Baints van het Sjaloom, Dominieke Gerrits 
van de Polhaar en Carmen van Brenk van de Bonte Stegge zijn dit jaar als winnaar uit de Dalfser 

Voorleeswedstrijd gekomen. De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in 
samenwerking met de bibliotheken en wordt ieder jaar georganiseerd. Met deze wedstrijd wordt het 

belang van en het plezier in lezen en voorlezen benadrukt. 

Feest in de Kinderboekenweek met bijna 150 kinderen 

Het was een groot feest tijdens de Kinderboekenweek met het thema ‘Voor altijd jong’:

- de muzikale (vertel) voorstelling “De oma van Masja en Dasja” van Ron Vernout uit Zutphen in   
 Bibliotheek Dalfsen voor kinderen vanaf 4 jaar. 

- Kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp op bezoek het Anjerpunt in Hoonhorst voor de onderbouw  
 van de A. Baron van Dedem en de Cyriacus.

- Kinderboekenschrijfster Danielle Schothorst was in de Bibliotheek Lemelerveld voor de groepen 3   
 tot 5 van Heilig hart van Jezus, de Heidepark en de Regenboog. 

- Leerlingen van groep 5 t/m 8 konden in de Bibliotheek, in de klas of thuis aan de slag met het spel   
 Codewoord. Codewoord is een vraag- en antwoordspel rondom het Kinderboekenweekthema. Hoe   
 meer antwoorden goed, hoe sneller leerlingen het codewoord kunnen kraken! Leerkrachten   
 kunnen een les informatievaardigheden (slim zoeken op internet) eraan koppelen. 

De leukste en belangrijkste 
leesbevorderingsactiviteiten 2016 
op een rij:



Zicht op cultureel aanbod Dalfsen
Het Cultureel Café Dalfsen (CCD) is sinds 30 september 2016 onderdeel van de Bibliotheek. Het CCD 
verzorgt lezingen over uiteenlopende onderwerpen als muziek, beeldende kunst en literatuur. In 2016 
waren o.a. Wim Daniels en Annegreet van  Bergen  te gast. Bij deze activiteiten sloten 80 bezoekers aan per 
voorstelling. 

De actieve activiteitencommissie van Oudleusen
Oudleusen kent een actieve activiteitencommissie. 

• Iedere maand wordt er op maandagochtend  
 voorgelezen (gemiddeld 8 – 12 bezoekers) 
• Maandelijks een Tabletcafé    
 (gemiddeld 2 bezoekers)
• Workshops als mozaïeken,   
 leren armbanden maken en  
 kerststukjes maken.  
 (gemiddeld 10 bezoekers   
 aanwezig per activiteit. 

Een mooi bereik en grote 
complimenten voor deze actieve 
vrijwilligersclub! 

Andere activiteiten in 2016:  
- In maart heeft Greet Woortmeijer een workshop gehouden in de Bibliotheek  

 over de gebruiken en tradities rondom Pasen ( 5 deelnemers)
- De Cultuurmakelaar heeft het afgelopen jaar meerdere goed bezochte  

 spreekuren in de Bibliotheek gehouden, zowel in Dalfsen als in Lemelerveld  
 en Nieuwleusen. 

- De Week van de Amateurkunst was van 28 mei t/m 5 juni.    
 Amateurkunstenaars zijn in de gelegenheid gesteld om hun kunsten te  
 vertonen of ten gehore te brengen.

- De Bibliotheek heeft een schrijfwedstrijd uitgeschreven. Het thema   
 was ‘De schat van Dalfsen’, gekozen vanwege de vondst van de    
 trechterbekers. Bijzondere korte verhalen zijn ingeleverd met twee   
 winnaars.

- In Lemelerveld is een dialectavond gehouden. Ongeveer 45 personen   
 hebben deelgenomen.



Een sterke uitvalsbasis voor participatie en 
taalontwikkeling creëren. Wat betekent dat 
voor de verschillende vestigingen? De Bibliotheek 
Dalfsen-Nieuwleusen heeft in 2016 ingezet op het 
versterken van de samenwerking in Trefkoele+ en 
natuurlijk de verandering en verhuizing van de Bibliotheek 
Hoonhorst. 

Feest in Dalfsen
In juni was het zomerfeest in Trefkoele+. Een feest voor alle inwoners van Dalfsen om bekendheid te 
geven aan alle organisaties die zijn gehuisvest in Trefkoele +. 

De Bibliotheek Hoonhorst is écht van de burgers
Het Anjerpunt is nu een prachtige multifunctionele locatie met een afhaalpunt van de 
Bibliotheek. De collectie is eigendom geworden van de inwoners van Hoonhorst. 
De boeken mogen zonder registratie en uitleentermijn worden geleend. 

De Bibliotheek voor en door burgers

Taalontwikkeling en 
cultuureducatie 



De Online Bibliotheek wint terrein

Tegenwoordig is elke organisatie online te vinden, natuurlijk ook de Bibliotheek. De Bibliotheek speelt 
in op de veranderende samenleving door online e-books en cursussen aan te bieden. Leden kunnen 
daarnaast online reserveren en via de app de bibliotheekzaken regelen. 

Vestiging 2015 2016

Dalfsen 3.474 3.525

Nieuwleusen 2.935 2.874

Lemelerveld 1.387 1.356

Oudleusen 293 273

Hoonhorst 245  leden van Hoonhorst zijn vanaf 
2016 onder Dalfsen geregistreerd

Totaal 8.334 8.028

Ledenaantallen

Bibliotheek Aantal 
accounts

2015

Aantal 
accounts

2016

Aantal 
geleende 
e-books

2015

Aantal geleende 
e-books

2016

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen 515 731 3.839 6.997

Ledenaantallen

Vestiging 2015 2016

Dalfsen 142.599 127.881

Nieuwleusen 147.392 133.258

Lemelerveld 60.839 56.334

Oudleusen 14.919 13.284

Hoonhorst 6.634 3.064

Totaal 372.383 333.821

Uitleningen



Organisatie & Bestuur

Meedoen in de maatschappij wordt steeds 
lastiger. Een groeiende groep mensen 
mist de benodigde vaardigheden en 
dreigt buiten de boot te vallen. 
In haar meerjarenstrategie 
2015- 2019 sluit de Bibliotheek 
Dalfsen-Nieuwleusen aan op 
deze ontwikkelingen vanuit haar 
missie burgers te ondersteunen 
bij het leren en participeren in de 
samenleving. Wij sluiten 2016 met 
trots af en beginnen in 2017 met het 
volgende hoofdstuk in het verhaal van 
de Veranderende Bibliotheek! 

Statutaire naam   Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
Directeur  Frederique Westera 
Bestuur  Dirk Brugman, voorzitter
   Yvonne te Woerd, secretaris
   Dick ten Klooster, penningmeester
   Henk van ’t Hag
   Pieter-Jan van Zanten

Vestigingen   de Bibliotheek Dalfsen
  de Bibliotheek Nieuwleusen
  de Bibliotheek Lemelerveld
   Anjerpunt Hoonhorst
  de Bibliotheek Oudleusen

Telefoon   0529432413
E-mail   info@bibliotheekdalfsen.nl 
Website  www.bibliotheekdalfsen.nl 
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