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Voorwoord
Ook in 2021 zorgden de maatregelen rond het coronavirus ervoor dat de bibliotheek niet  
kon zijn wat zij zou willen zijn: een openbare en toegankelijke plek, een plek waar je kunt 
lezen, leren, elkaar ontmoeten, inspireren en je informeren. Vooral in de eerste helft van  
2021 konden veel activiteiten niet doorgaan. De opgedane ervaring in 2020 samen met de  
enthousiaste inzet van onze medewerkers en vrijwilligers maakten dat we ons ditmaal  
beter en sneller konden aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en daardoor toch 
veel mensen van dienst konden zijn. 

Activiteiten voor zowel jeugd als volwassen zijn online 
aangeboden. Onder andere het online BoekStartuurtje 
werd goed bezocht. Het Taalpunt en het Infopunt  
waren telefonisch bereikbaar en als het enigszins  
mogelijk was om boeken uit te lenen, is dit ook  
gedaan. We zijn zelf de wijk in gegaan met onze  
Voorleestent om zo meer aandacht te vragen voor  
het belang van voorlezen.

In het najaar was weer meer mogelijk op locatie en 
zijn onze cursussen digitale vaardigheden, de taal- 
activiteiten en andere bijeenkomsten op kleine schaal 
weer gestart. Heel blij waren we toen zelfs de muziek-
voorstelling Letter voor Letter en de bijeenkomst over 
Hijman Gans met veel publiek door konden gaan.  
Dat de bibliotheek als publieksvoorziening onmisbaar 
is bleek tijdens de laatste lockdown waarin de biblio-
theek als één van de weinige essentiële instellingen 
open mocht blijven. Een bijzondere rol speelde hierbij 
het Infopunt. Tijdens de laatste lockdown zijn veel 
mensen in de bibliotheek geholpen door de mede- 
werkers van het Infopunt met het aanvragen van  
een coronatoegangsbewijs en het maken van  
vaccinatieafspraken. 

Ook in 2021 is er veel en nauw samengewerkt met 
lokale partners. Dit jaar hebben we onder meer met 
onze partners een onderzoek laten uitvoeren naar de 
behoeften van inwoners en de doorontwikkeling van 
de Infopunten. We zijn een samenwerkingsovereen-
komst aangegaan met 5 kinderopvang organisaties 

voor 7 locaties in de gemeente. Hiermee komt het 
aantal locaties waar we aan de slag zijn met Boekstart 
in de kinderopvang op 8. Ook het aantal scholen dat 
samenwerkt met de bibliotheek via het programma 
de Bibliotheek op School is uitgebreid van 9 naar 11. 
Met de Bibliotheek op School bereiken we nu bijna 
1500 leerlingen op de basisscholen in de gemeente 
Dalfsen. 

De bibliotheek werkt er hard aan om de robuuste  
organisatie te zijn, die stevig verankerd is in de samen- 
leving, een sterke partner in verschillende netwerken, 
die goed kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
binnen de bibliotheekwereld en haar expertise lokaal 
inzet. 

Trots zijn wij op onze medewerkers en alle vrijwilligers. 
Veel dank zijn we verschuldigd aan de gemeente 
Dalfsen, die het bibliotheekwerk mogelijk maakt en 
aan alle partners waarmee we in 2021 hebben samen-
gewerkt waardoor we samen zoveel mogelijk hebben 
kunnen betekenen voor de inwoners van de gemeente 
Dalfsen.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Namens het bestuur en de directie

Anton Erich, voorzitter bestuur
Jackeline Mekkes, directeur
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^ Jackeline en Lisa Snijder van Doomijn die de samenwerkingsovereenkomst tekenen.

Welkom



Week Lezen en Schrijven
Natuurlijk deed Bibliotheek Dalfsen ook mee met de Week van Lezen en Schrijven die in september 2021 plaatsvond. 

> Workshop ‘ Eenvoudig 
Schrijven’ voor politici  
en maatschappelijke  
organisaties.

< Fietstocht rond Dalfsen 
met vrijwilligers en 
deelnemers Taalpunt.

< Met de Escape Koffer 
op pad. De Escape koffer 
laat mensen ervaren 
hoe het is om moeite 
te hebben met lezen 
en schrijven.

Er in 2021...

52 actieve 
taalcoaches 

waren.

voor het eerst 1 x 
per week spreekuur 

was in Dalfsen, 
Lemelerveld en 
Nieuwleusen

15 nieuwe 
taalcoaches 
zijn getraind

2 Taalcafé’s 
(Koffie-uurtje in Lemelerveld
en Taalcafé in Nieuwleusen) 

per week waren

2 conversatie-
groepen in 

Dalfsen waren

42 één-op-één 
trajecten zijn 

geweest, waarvan 
7 NT1 en 35 NT2 

In 2021 een 
meeleesclub 
gestart is in 
Lemelerveld
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Leven Lang Leren

^ Spreekuur Taalpunt in Dalfsen 

Taalpunt
Het Taalpunt is al jarenlang vast onderdeel in de  
bibliotheek. Het Taalpunt is er voor iedereen die zich 
wil ontwikkelen. Hier kun je terecht met al je vragen 
over taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het 
Taalpunt heeft elke week spreekuur en organiseert 
activiteiten rondom het leren van de Nederlandse taal. 

< NAAR INHOUD 76 Leven Lang Leren

leven lang leren
^ Mooie ontmoeting van taal en cultuur! De dames van het 
Taalpunt koffie-uurtje koken voor de deelnemers van het 
eetcafé van de Mozaïek in Lemelerveld. 

“Ik vind het Taalcafé heel belangrijk om 
de taal te versterken en ook om meer te 
weten te komen over de cultuur van de 
Nederlandse samenleving. De mensen 
daar zijn erg aardig. Ik vind het leuk 

om met ze te praten” ”

deelnemer taalcafé Nieuwleusen



8 Leven Lang Leren

Als je goed wilt meedoen in de maatschappij, zijn 
digitale vaardigheden onmisbaar. Het hebben van 
voldoende digitale vaardigheden vergroot je kansen 
op werk en helpt je een weg vinden in een nieuw land 
met een andere taal. Ook mensen met een begeleide 
woonvorm worden zelfredzamer met goede digitale 
vaardigheden. 

In coronatijd werd nog zichtbaarder hoe belangrijk 
het is dat je online je weg kunt vinden en contact  
met elkaar kunt hebben, bijvoorbeeld via beeldbellen. 
Voor oudere en kwetsbare mensen geldt dit des te 
sterker. In de bibliotheek vind je daarom alle mogelijk-
heden om je persoonlijk op je eigen niveau verder te 
ontwikkelen. 

In 2021 organiseerden we verschillende cursussen, 
workshops en spreekuren voor mensen die zich  
willen ontwikkelen op het digitale vlak. Helaas  
konden in het eerste halfjaar de activiteiten niet  
doorgaan in verband met de coronamaatregelen.

Samenwerking is ontzettend belangrijk om zo veel 
mogelijk mensen te bereiken. De bibliotheek is een 
leslocatie van SeniorWeb en organiseert samen met 
Saam Welzijn de digitale vragenuurtjes. Samen maak-

ten we het program-
maboekje met het 
aanbod op het gebied 
van digitale vaardig-
heden. Daarnaast 
worden onze vrijwil-
ligers getraind via de 
vrijwilligersacademie 
van SeniorWeb. 

Digitaal meedoen

9

Cijfers digitale vaardigheden

Leven Lang Leren < NAAR INHOUD

Zorg en gezondheid kun je steeds meer met de 
computer, een tablet of een telefoon controle-
ren en regelen. Dat noemen we digitale zorg. 
Digitale zorg is handig omdat het minder tijd 
kost en mensen hun gegevens altijd bij de 
hand hebben. In 2021 is Bibliotheek Dalfsen  
gestart met het lesprogramma DigiVitaler. 
In dit lesprogramma komen verschillende 
vormen van digitale zorg aan de orde. Bijvoor-
beeld Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheids-
apps, het patiëntenportaal van de huisarts en 
het videoconsult. Deelnemers maken kennis 
met digitale zorg en leren er mee omgaan.  

digivitaler
Digisterker:

deelnemers

23
Klik & Tik

deelnemers
17

deelnemers
7

deelnemers

10

Workshops: Digitale vragenuurtjes 
in samenwerking met Saam Welzijn op 
zeven locaties in de gemeente Dalfsen:

Voor het eerst de

workshop Digivitaler:enthousiaste 
vrijwilligers 

die zich inzetten voor de 
cursussen en de workshops

17

70
bezoekers



Het Infopunt is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in de Gemeente Dalfsen met 
als doel het persoonlijk helpen van mensen. Bij het Infopunt kun je terecht voor betrouwbare informatie en  
persoonlijk advies over wonen, werken, zorg en welzijn. Medewerkers van het Infopunt helpen je ook om de weg 
te vinden in (digitale) informatie en loketten. Het Infopunt is gevestigd in de Trefkoele+, De Spil en De Mozaïek. 
Tijdens de lockdown was het Infopunt op werkdagen telefonisch bereikbaar.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is ondergebracht bij het Infopunt. 

10 Leven Lang Leren

14
vrijwilligers

758
bezoekers

11
lokale partners

14
landelijke partners

Infopunt

“Ik zorg ervoor dat mensen altijd 
antwoord krijgen. Soms ben ik 
heel lang op zoek, soms zorg ik 

ervoor dat iemand een afspraak 
krijgt met iemand die er meer  

van weet.” 
(vrijwilliger Infopunt Lemelerveld)

“Voor mij is het beter als 
iemand echt kan praten, 

niet alleen digitaal.” 
(inwoner) 

Leven Lang Leren 11

Vanaf januari 2021 werden de eerste mensen in Neder-
land ingeënt tegen het coronavirus. Hiervoor en later 
voor de boosterprik konden inwoners een afspraak 
maken bij de GGD. Voor hulp bij het online maken 
van een afspraak konden zij terecht bij het Infopunt. 
Dankzij het teruglopen van de besmettingsaantallen 
en het steeds grotere aantal gevaccineerde burgers in 
Nederland werden de coronaregels versoepeld. Wel 
werd er een landelijk coronatoegangsbewijs ingesteld 
voor toegang tot bijvoorbeeld horeca of het theater. 
Voor vragen over de CoronaCheck-app of hoe je op een 
andere manier een vaccinatiebewijs kon bemachtigen 
konden inwoners bij het Infopunt terecht. Hier werd 
veelvoudig gebruik van gemaakt. Het was één van de 
redenen waarom de Bibliotheek als essentiële organi-
satie tijdens de lockdown in het najaar niet gesloten 
werd. 

Studiekring 50+
Ook in 2021 is de Studiekring in Dalfsen bijeen 
geweest. De studiekring in Dalfsen bestaat uit 
een vaste groep van tien mensen die één keer in 
de twee weken bij elkaar komt om zich te ver-
diepen in interessante thema’s. De bijeenkomst 
duurt twee uur en bevat een ‘rondje actuali-
teiten’, er wordt een onderwerp gepresenteerd 
en er is ruimte voor het delen van inzichten. 
Onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde 
zijn geweest zijn o.a. vrijheid van meningsuiting, 
levenseindevraagstukken, rust in je hoofd en 
polarisering in de maatschappij. 

Meer informatie over studiekringen is te vinden 
op www.studiekringen50plus.nl

< NAAR INHOUD

Coronavaccinaties en 
coronatoegangsbewijs



Jeugd & 
onderwijs
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De VoorleesExpres
De VoorleesExpress helpt kinderen met 
als doel het tegengaan van laaggeletterd-
heid en gelijke kansen in het onderwijs. 
Want wist je dat bijna 15% van de jongeren 
een taalachterstand heeft en dus grote 
moeite met het begrijpen van de inhoud 
van hun schoolboeken?  Om te voorkomen 
dat jongeren en volwassenen laaggeletterd  
worden, investeren we in preventie met  
de VoorleesExpress. 

De VoorleesExpress komt bij gezinnen thuis.  
Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun 
taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan  
te moedigen zelf te lezen, zorgen er namelijk voor  
dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen,  
meer lezen en leesvaardiger zijn. De bibliotheek 
zorgt er daarom voor dat goed opgeleide vrijwilligers 
bij gezinnen thuis het plezier in taal brengen.

Gelukkig kon er in de loop van het jaar  
weer thuis en in het Kulturhus voorgelezen 
worden. Eén van de voorleescoördinatoren 
werd geïnterviewd over het vrijwilligers-
werk en dat leverde ons de derde voor-
leescoördinator op die we goed kunnen 
gebruiken. Ook kregen we er twee nieuwe 
voorlezers bij.

jeugd & onderwijs jeugd & onderwijs < NAAR INHOUD
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Samen met je kind lezen. Je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Voorlezen is niet alleen 
een fijn moment samen. Het is ook nog eens heel 
goed voor de taalontwikkeling van je kind. Met 
BoekStart laten we kinderen van 0-4 jaar tijdens 
de BoekStartochtenden kennismaken met leuke 
boekjes en liedjes. In 2021 werden in Dalfsen, 
Nieuwleusen en Lemelerveld BoekStartochtenden 
georganiseerd wanneer het kon. Door corona 
konden we niet maandelijks fysiek bijeen komen 
zoals gebruikelijk is. Daarom hebben we in april, 
mei, juni en december ook online BoekStart 
momenten verzorgd. Hoewel de interactie veel 
lastiger is dan als je fysiek bijeenkomt, werden de 
online bijeenkomsten toch nog goed bezocht.

In 2021 zijn we een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan met 5 kinderopvang organisaties voor 
7 locaties in de gemeente. Dit brengt het aantal 
samenwerkingen op 8 locaties in 2021. In 2022 
gaan we de samenwerking verder uitbouwen. 
Het doel is om met meerdere kinderdagverblijven 
in de gemeente Dalfsen een samenwerking aan 
te gaan met BoekStart in de kinderopvang zodat 
lezen gestimuleerd wordt bij de allerkleinsten. In 
2021 konden we helaas nog geen start maken met 
het BoekStartcoach spreekuur bij het consultatie-
bureau in Dalfsen en Lemelerveld. De jeugdver-
pleegkundigen namen nu het BoekStartkoffertje 
van de bibliotheek mee tijdens het eerste huis-
bezoek, attendeerden de ouders op de BoekStart 
mogelijkheden en vertelden de ouders over de 
taalontwikkeling bij kinderen. Wanneer ouders 
vragen hebben over voorlezen of geschikte boekjes, 
kunnen ze terecht bij BoekStartcoach Bertine.
Door corona is alles iets later van start gegaan 
dan gehoopt, zowel in de samenwerking met de 
kinderopvanglocaties als het Consultatiebureau.

BoekStart

jeugd & onderwijs jeugd & onderwijs < NAAR INHOUD

‘Kinderen vinden een terugkerend 
patroon, dus met steeds dezelfde 
onderdelen zoals het welkomst- 

liedje, geweldig’ 
Janny de Groot, BoekStart

‘Een hilarisch boek was ‘ik zoen je’, 
dat vonden de kinderen geweldig’ 

Hilly Schepers, BoekStart

‘Door taal leren kinderen de wereld 
steeds beter begrijpen. Kinderen 

krijgen bij Doomijn de kans om op 
onderzoek te gaan naar nieuwe 

kennis en mogelijkheden om hun 
taalvaardigheden uit te breiden. 

BoekStart draagt hier zeker aan bij’ 
Lisa Snijder, Doomijn

‘Als je niet van lezen houdt, dan heb 
je het juiste boek nog niet gevonden’ 

Bertine

Tijdens de Nationale Voorleesdagen stond dit 
jaar het prentenboek Coco Kan Het! van Loes 
Riphagen centraal. Coco kan het! is een mooi 
boek over een klein vogeltje dat voor een gro-
te uitdaging staat. Voor het eerst uitvliegen! 
Helaas vielen de Nationale Voorleesdagen in 
de tweede lockdownperiode. Activiteiten in de 
bibliotheek konden niet plaatsvinden maar 
op de basisscholen en kinderopvanglocaties 
is er volop aandacht aan besteed. Er werd 
(online) voorgelezen, geknutseld en gekleurd 
en meegezongen met de Sing Along van 
Coco. Vanuit de bibliotheek zijn scholen en 
kinderdagverblijven voorzien van een digitaal 
Coco-pakket dat ze konden delen met alle 
ouders en kinderen. Via het Taalpunt heeft de 
bibliotheek ook een aantal gezinnen voorzien 
van een vertaling van Coco Kan Het! in het 
Arabisch, Turks en Pools. 

[mocht het je opvallen dat deze al in editie 2020 stond: ja, 
dat klopt. Maar dat was een vergissing. Dit hoort bij 2021!]

Nationale 
Voorleesdagen

Basisscholen
Om de basisscholen goed op de hoogte te 
houden, verzenden we maandelijks een 
nieuwsbrief voor de leescoördinatoren op 
alle basisscholen, met daarin informatie over 
campagnes en projecten en met boekentips. 
Voor groep 1 en 2 zijn er drie nieuwe projecten 
waarbij prentenboeken met rekenactiviteiten 
gecombineerd worden: meten, getalbegrip en 
meetkunde. 
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De Bibliotheek 
op school

voorleestent

Twee scholen in de gemeente hebben hun 
extra gelden ingezet voor de samenwerking 
met de bibliotheek via De Bibliotheek op 
school: De Cazemierschool in Oudleusen en 
de Polhaar in Dalfsen. Daarmee bereiken we 
in totaal bijna 1500 leerlingen op de basis-
school. 

Er zijn 11 leescoördinatoren opgeleid via de 
cursus Open Boek, op scholen in de gemeen-
te Dalfsen en daarbuiten. Ook zijn er 13 
leescoördinatoren in het schooljaar 2021-
2022 gestart.

^ Samenwerking met De Polhaar

We hebben alle onderbouw van KBS De Polhaar 
ontvangen voor een groepsbezoek. De kleuters gingen 
aan de slag met   en gedichten over beroepen.
In de bibliotheek konden de leerlingen van groep 3 en 
4 BeeBots gaan programmeren. Ze zochten de juiste 
spullen bij een beroep. 
De bovenbouw maakten foto’s van zichzelf in hun 
droombaan met behulp van het Greenscreen.

‘Worden wat je wil’

Kinderboekenweek

Het Gorgel-uurtje was een groot succes. De boeken 
van Jochem Myer zijn populair. De kinderen konden in 
de bibliotheek mee-
doen met knutselen, 
puzzelen en spelletjes 
rondom de verhalen.
Dolfje Weerwolfje 
bestond 25 jaar en dat 
hebben we gevierd met 
een wedstrijd voor de 
kinderen. Op de foto 
staat Tobias Oosting, 
één van de winnaars.

In de schoolvakantie zijn we met onze Voorlees-
tent de wijk ingegaan. Kinderen konden luisteren 
naar avontuurlijke, grappige en sprookjesachtige 
verhalen. De tent is opgezet in alle kernen van de 
gemeente Dalfsen.

Bibliotheek

^ Thomas Oosting met zijn prijs.

^ Lilan Baarslag ^ Carlijn Spijker

Lilan Baarslag uit groep 8 van basisschool De 
Tweemaster en Carlijn Spijker uit groep 8 van 
basisschool Het Kompas hebben de voorleeswed-
strijd in de gemeente Dalfsen gewonnen. Deze 
wedstrijd werd georganiseerd door de bibliotheek 
en vond dit jaar online in twee rondes plaats. 

Zestien basisscholen deden mee. De 16 kandidaten 
werden aangemoedigd door hun supporters thuis. 
De juryleden waren Hilly Schepers en Jan Uitslag. 
De prijsuitreiking vond bij de kampioenen thuis 
plaats.

De Nationale Voorleeswedstrijd
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De bibliotheek ontwikkelt zich steeds 
meer tot een plek die niet alleen draait om 
boeken, kennis en informatie, maar ook 
om ontwikkeling en inspiratie. De biblio-
theek zet je aan het denken en daarin zijn 
kunst, cultuur, ontmoeting en debat een 
belangrijk onderdeel. Ons doel is om een 
echte ontmoetingsplek te zijn voor allerlei 
initiatieven: leren, spelen, ontdekken en 
ontwikkelen. Samen met de Kulturhusen 
programmeren we activiteiten rondom 
kunst & cultuur, ook om nieuwe ontmoetin-
gen tussen mensen tot stand te brengen.

Door de beperkingen vanwege het corona- 
virus was het in 2021 helaas beperkt mogelijk 
om culturele activiteiten te organiseren.  
Een aantal activiteiten kon gelukkig wel 
plaatsvinden. 

Kunst &
cultuur

< NAAR INHOUD 19kunst & cultuur
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Letter voor Letter

Van 11 tot en met 18 september vond de Week van de 
Amateurkunst (WAK) plaats. In deze week wordt aan 
inwoners de mogelijkheid geboden zichzelf als kunste-
naar of amateurkunstvereniging te presenteren aan 
anderen. Het thema van WAK 2021 was ‘Er op uit!’ Dit 
jaar sloot de Bibliotheek samen met Kulturhus De Spil 
tijdens de WAK aan bij de campagne DNA van Dalfsen. 
DNA van Dalfsen verbindt iedereen in de gemeente 
Dalfsen door verhalen van vroeger en nu. Door middel 
van een poëziewedstrijd zijn verhalen opgehaald. 
Tijdens een workshop ‘Spelen met taal’ werden 
deelnemers meegenomen in verschillende vormen 
van poëzie en kon meteen een eigen gedicht gemaakt 
worden. Naast Rosengaerde deden ook leerlingen van 
het Agnietencollege mee. De ingezonden gedichten 
zijn geëxposeerd in de Spil. Saskia van Aken en Hen-
drik Jan Goos hebben de poëziewedstrijd gewonnen. 

Ook in 2021 werkte de bibliotheek samen met Kunst-
greep. Kunstgreep is onderdeel van de Week van de 
Amateurkunst (WAK) die in september plaatsvond en 
is speciaal gericht op het onderwijs. Kinderen konden 
kiezen uit verschillende workshops zoals 3D-pennen, 
Lego We Do en Greenscreen.

Week van de Amateurkunst / 
Poëziewedstrijd en kunstgreep

René Karst en Carola Smit zongen de mooiste Neder-
landstalige liedjes tijdens het muziekconcert ‘Letter 
voor Letter' dat in 2021 in Kulturhus de Spil plaats-
vond. Ruim 300 mensen genoten van een feestelijke 
avond, boordevol muziek en ontroerende verhalen 
over hoe het is om moeite te hebben met lezen en 
schrijven en hoe je daarbij geholpen kunt worden. 

kunst & cultuur

De documentaire Hijman waar ben je! is in opdracht 
van Bibliotheek Dalfsen door Siert van den Berg 
gemaakt, in nauwe samenwerking met Kulturhus de 
Spil en het Agnieten College. De geplande première 
kon vanwege de coronamaatregelen in 2020 tijdens 
‘75 jaar bevrijding’ helaas niet doorgaan. In 2021 is 
de indrukwekkende documentaire over het leven 
van Hijman Gans, die als 13 jarige Joodse jongen was 
ondergedoken tijdens de oorlog, alsnog getoond 
tijdens de opening van de expositie ‘Oorlog en Vrede’ 
in Kulturhus de Spil. 

Hijman waar ben je!

De bibliotheek kent zelf ook een groot aantal  
evenementen en activiteiten op jaarbasis.  
Denk aan Nederland Leest, de Week van Lezen en 
Schrijven, de Voorleesweek, de Kinderboekenweek, 
Zomerbieb, Vakantie lezen en de Boekenweek. 

Landelijke 
campagnes

< NAAR INHOUD
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Facts & Figures

facts & figures

Leeftijd Aantal leden

0 t/m 17 jaar 3802

18 jaar en ouder 2680totaal
Leden

6482

Leeftijd Aantal nieuwe leden

0 t/m 17 jaar 585

18 jaar en ouder 161totaal
Nieuwe leden

746

Leeftijd Aantal  actieve leden

0 t/m 17 jaar 2662

18 jaar en ouder 1970
totaal

Actieve leden

4632

Leeftijd Aantal opzeggingen

0 t/m 17 jaar 121

18 jaar en ouder 77
totaal

Opzeggingen

198

Online
Websitebezoekers

facts & figures

DIGITAAL

facebook twitterinstagram
social
media

volgers
550 221 866

< NAAR INHOUD

Luisterboekuitleningen
totaal

4838
E-bookuitleningen

totaal

17.508
Digital only leden 

totaal
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Uitleningen
Type Aantal uitleningen in 2021

exclusief verlengingen

Boeken jeugd fictie 57.306

Boeken jeugd non-fictie en overig 8738

Boeken volwassenen fictie 33.550

Boeken volwassenen non-fictie en overig 11.710

Muziekcd’s 97

Dvd’s 1.711

Digitale media o.a. games, cd-boeken, videofilms 159

Bladmuziek 48

Daisy-roms voor mensen met een leesbeperking: gesproken 
boeken die op een Daisy cd-rom worden geproduceerd ten 
behoeve van mensen met een leesbeperking

5

Boeken jeugd
totaal

CD’s
totaal

Bladmuziek
totaal

Boeken volwassenen
totaal

DVD’s
totaal

66.040

97 48

45.260 1.733

facts & figures < NAAR INHOUD

Denk voor 
je spreekt.
Lees voor 
je denkt.
- Fran Lebowitz
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Kijk op de website van de bibliotheek voor meer  
informatie over alles wat er te doen is in de bibliotheek.  
www.bibliotheekdalfsen.nl
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