
Jaarverslag 2010 
  
De bibliotheken Eelde, Vries en Zuidlaren vormen, samen met de haltes van de bibliobus, de 

Basisbibliotheek Tynaarlo. Beleid en activiteiten van de vestigingen worden op elkaar afgestemd. De 

gemeente Tynaarlo is de belangrijkste opdrachtgever. 

Basisbibliotheek Tynaarlo maakt deel uit van het Drents Netwerk Bibliotheken. Het Drents Netwerk 

Bibliotheken is de bundeling van krachten van twaalf afzonderlijke basisbibliotheken, waarin de klant 

centraal staat.   

 
Missie + visie 
“De bibliotheek biedt informatie en cultuur, inspiratie en interactie. Inwoners van Tynaarlo 
ervaren de meerwaarde en maken er in toenemende mate gebruik van.” 
 
In dit jaarverslag kunt u lezen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in  2010. 
 
Hoogtepunten 2010 
 
Culturele Uitdag 

De bibliotheken in Eelde, Vries en Zuidlaren organiseren de Culturele Uitdag Tynaarlo, onder 

de titel 'De smaak van Cultureel Tynaarlo'. 

Op zaterdag 11 september kunnen bezoekers in de drie bibliotheken genieten van een afwisselend 

programma met dans, muziek, verhalen en toneel. 

  
Winkelconcept 

Bij de inrichting van de bibliotheken en de presentatie van de collectie maakt de bibliotheek gebruik 

van principes uit de detailhandel. Boeken worden bij elkaar geplaatst in ‘winkels’ als ‘Romantisch’, 

‘Spannend’ en ‘Vraag en antwoord’ .  

 Ook worden presentatietafels en schuine legborden gebruikt om boeken en dvd’s zoveel mogelijk 

frontaal te presenteren, zodat de voorkant goed te zien is. 

Klanten geven aan dat ze deze wijze van presenteren waarderen. Ze worden hierdoor geattendeerd op 

boeken die ze anders misschien over het hoofd zouden zien.  

In 2010 is bibliotheek Eelde ingericht volgens deze technieken. Vries en Zuidlaren volgen in 2011. 

 

Verhuur e-readers 

Leden van de bibliotheek kunnen in 2010 kennismaken met elektronische boeken. De bibliotheek stelt 

daartoe vijf  e-readers beschikbaar met daarop vijftien e-books.  

 

Nieuwe websites bibliotheken 

In 2010 presenteren de Drentse bibliotheken hun volledig vernieuwde websites en catalogus, te vinden 

via www.bibliothekendrenthe.nl. Deze zijn niet alleen zeer aantrekkelijk vormgegeven, maar bieden 

ook voor het publiek vele extra interactieve mogelijkheden zoals het schrijven van recensies. Hiermee 

is Drenthe koploper in Nederland. 

 

Kinderboekenweek De Grote TekenTentoonstelling  

De Kinderboekenweek wordt in 2010 in schoolverband georganiseerd. Op deze manier kunnen alle 

kinderen (ruim 2000!) meedoen aan de activiteiten. Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten, 

afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen: theater, illustrator, voorstelling, workshops 

striptekenen, fotowedstrijd. De activiteiten vinden plaats op school, in een van  de bibliotheken of op 

een locatie in de gemeente.   



Koninklijke onderscheiding 

Op 14 januari neemt Dini Rietema, na 40 jaar actief te zijn geweest als vrijwilliger in Vries, afscheid  

van haar bibliotheek. Zij wordt bij haar afscheid onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau.   

 

Kernfuncties 

Bibliotheek Tynaarlo oefent vijf kernfuncties uit. Per kernfuncties zijn de belangrijkste activiteiten 

daarbinnen en de resultaten over 2010 genoemd.  

Speerpunten daarin zijn vooral activiteiten in het kader van leespromotie, mediawijsheid voor jeugd 

De speerpunten in het beleid van Tynaarlo - de bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie, 

samenwerking met derden, leesbevordering en ontmoeting- zijn hierbij de steeds terugkerende 

thema's. 

    

1. De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie 

De bibliotheek is dé plaats waar bezoekers boeken, cd’s, dvd’s, etc. kunnen lenen of raadplegen. Ook 

kunnen klanten, persoonlijk en digitaal, vragen stellen. 

Leden hebben niet alleen toegang tot de collectie van de lokale bibliotheek, maar via het leenverkeer 

tussen bibliotheken (zoek&boek) ook tot de hele collectie van alle Nederlandse bibliotheken.  

  

Week van de Mediawijsheid 

Je bent ‘mediawijs’ als je weet welke media je kunt gebruiken, waar en hoe je die kunt vinden, je in 

staat bent om de gevonden informatie op betrouwbaarheid te waarderen.  Scholieren van het 

voortgezet onderwijs doen mee aan de Landelijke Week van de Mediawijsheid in november. Tijdens 

deze week vinden in samenwerking met de bibliotheken activiteiten plaats om burgers en instellingen 

wegwijs te maken in het gebruik van verschillende media, met het accent op digitale media. 

De scholieren helpen mee met het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.  

 

Maatschappelijke stage 

Steeds meer scholieren, van vmbo tot vwo, weten de bibliotheek te vinden voor het invullen van hun 

maatschappelijke stage. Vanaf 2011 is deze stage voor alle middelbare scholieren verplicht. 
 
Cursuswijzer 
In september gaat de provinciale website www.cursuswijzerdrenthe.nl in de lucht. Hierop kunnen 

bezoekers per gemeente, per onderwerp  of per datum  zien welke cursussen en workshops er worden 

georganiseerd. 

 
2. De bibliotheek als centrum van ontwikkeling en educatie 

De bibliotheek is en blijft de bron voor persoonlijke ontwikkeling. Met haar (digitale) collectie en alle 

activiteiten draagt de bibliotheek bij aan persoonlijke ontplooiing.  De bibliotheek ondersteunt 

inwoners bij het ontwikkelen van informatievaardigheden om aan de samenleving te kunnen blijven 

deelnemen, o.a. door het geven van cursussen ‘omgaan met internet’, workshops ‘digitale databanken’.  

 

Cursussen 

De bibliotheek ondersteunt inwoners bij het ontwikkelen van informatievaardigheden om aan de 

samenleving te kunnen blijven deelnemen, o.a. door het geven van cursussen en workshops in het 

omgaan met internet en digitale databanken.  De bibliotheek stelt haar ruimte beschikbaar voor het 

geven van cursussen op elk interessegebied. Het aanbod wordt ontsloten op de door de Drentse 

bibliotheken ontwikkelde website  www.cursuswijzerdrenthe.nl. 



 

Doorgaande Leeslijn 

Kinderen tot 18 jaar zijn een belangrijke doelgroep voor de bibliotheek. De bibliotheek heeft een 

hechte en intensieve relatie met alle onderwijsinstellingen en voorschoolse voorzieningen in de 

gemeente Tynaarlo. Met de ‘Doorgaande Leeslijn’ kan het onderwijs een keuze maken uit het aanbod 

leesactiviteiten van de bibliotheek. Zo doet ieder kind tijdens het schooljaar mee aan een 

bibliotheekactiviteit, gericht op leesbevordering of informatieverwerving. 

De jeugdspecialist Rita Meinders heeft tweemaal per jaar contact met de scholen in het Netwerk 

Leesbevordering. Zij adviseert en promoot de producten en diensten uit de Doorgaande Leeslijn. 

Daarnaast evalueert het Netwerk de producten en diensten.  

 

Het onderwijs heeft veel belangstelling voor project- en themacollecties van de bibliotheek. Soms 

levert de bibliotheek ze zelf en waar nodig gebeurt dat met behulp van de serviceorganisatie Biblionet 

Drenthe. 

 

BoekStart 

Eind 2010 vraagt Bibliotheek Tynaarlo subsidie aan voor BoekStart. Dit landelijk project stimuleert 

het gebruik van boeken vanaf  de geboorte.  

Vroeg leren omgaan met boeken heeft een gunstige invloed op de taalontwikkeling van jonge kinderen. 

Door hen vroeg met boeken in aanraking te brengen, leren kinderen al heel jong om te gaan met 

plaatjes, met schriftelijke taal en symbolen. De bibliotheek zal dit project in 2011 gemeentebreed 

uitrollen. 

 

Cursusmarkt 

Cursusaanbieders kunnen zich in augustus en september presenteren aan klanten/bezoekers van de 

bibliotheken. 
 
3. De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur 

De bibliotheek is een laagdrempelige voorziening en maakt daardoor cultuur en cultureel erfgoed 

toegankelijk voor iedereen. Naast informatie over kunst en cultuur organiseert de bibliotheek zelf 

lezingen en exposities, in samenwerking met culturele partners. De Culturele Uitdag op 11 september 

wordt door de bibliotheken georganiseerd. Lokale culturele verenigingen en instellingen kunnen een 

optreden verzorgen. 

 

Bibliotheek Eelde is op Tweede Pinksterdag onderdeel van de Kunstroute. 

 

Eén van de podiumactiviteiten in Zuidlaren is de voorstelling 'Het Gebeurde' met actrice Thea 

Rijsewijck, met teksten van Marga Minco, begeleid door Klezmermuziek. 

  

Amateurkunstenaars en cursisten van schilderclubs maken gebruik van de mogelijkheid tot exposeren 

in de bibliotheken. 

 

Streektaal 

Alle vestigingen beschikken over een Drenthecollectie bestaande uit informatieve en recreatieve 

materialen. Om het gebruik van de streektaal te stimuleren, organiseren de bibliotheken samen met 

andere instellingen diverse activiteiten die de Drentse taal en cultuur bevorderen.   

In maart doet Bibliotheek Tynaarlo mee met het streektaalfestival !REUR!, met een lezing in Vries van 

Jans Polling. 



 
4. De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur 

De bibliotheek Tynaarlo biedt jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een 

daarop aansluitende collectie. De bibliotheken doen mee aan alle landelijke 

leesbevorderingsactiviteiten, zoals de Nationale Voorleesdagen, de Boekenweek, de Maand van het 

Spannende Boek, de Kinderjury, de Kinderboekenweek en Nederland Leest.  

  
Leesplezier begint bij de allerjongsten. Bijna alle peuters en kleuters komen tijdens de Nationale 

Voorleesdagen op bezoek in de bibliotheek. Ze bekijken, luisteren en spelen mee met het bekroonde 

boek De Wiebelbillenboogie van Guido Van Genechten. 

 

De bibliotheken organiseren regelmatig literaire avonden. Lezers kunnen o.a. kennismaken met Frank 

Westerman, Suzanna Jansen en Marga Kool. 

 

5. De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat  

Veel van voornoemde activiteiten in de bibliotheken bieden mogelijkheden tot ontmoeting en debat.  

De bibliotheek is de neutrale, objectieve, niet partijdige ontmoetingsplaats waar alle groepen van de 

samenleving elkaar kunnen tegenkomen.   

De thema’s van het Erfgoedpunt in Zuidlaren brengen bezoekers in contact.  

Ook de afsluiting van Nederland Leest, met een lezing en discussie rond De grote zaal van Jacoba van 

der Velde wordt door klanten gewaardeerd. 
 

  

  
 


