
Bieber!
ALLES WORDT LEUKER MET DE BIEB!

Oud worden, 
jong blijven
LOES DEN 
HOLLANDER, 
RONALD GIPHART 
EN MARJAN BERK 
TREDEN OP

BIBLIOTHEEK SALLAND HEEFT VESTIGINGEN IN OMMEN, HEINO, RAALTE, OLST EN WIJHE

Salland



…MAAR OOK MAKKELIJKER, GEZELLIGER, 

LEKKERDER, HANDIGER EN FIJNER! ELKE DAG 

DOEN WIJ MET ONS HELE TEAM ONS BEST JE 

TE VERWELKOMEN IN ONZE VESTIGINGEN IN 

OMMEN, HEINO, RAALTE, OLST EN WIJHE. WE 

BRENGEN DE BIEB ZELFS BIJ JE THUIS, OF BIJ 

EEN SERVICEPUNT VLAK BIJ JE HUIS. JE LEEST 

ER MEER OVER IN DIT MOOIE MAGAZINE. 

 MAKKELIJKER? Ja, want we helpen je   

 graag. Bij het zoeken van informatie, een nieuw  

 mooi (voorlees)boek, en ook bij (digitaal)   

 contact met de overheid, bijvoorbeeld voor   

 je belastingen of andere zaken. 

 GEZELLIGER? Natuurlijk. De Bibliotheek is een  

 plek waar je elkaar ontmoet. Je voert er een   

 interessant gesprek en komt altijd weer   

 thuis met nieuwe inspiratie. Iedereen is   

 welkom; je hoeft geen lid te zijn om bij ons   

 binnen te lopen.

 LEKKERDER… Koffie? Thee? Je mag het   

 pakken. Onze bibliotheken zijn van onder tot   

 boven gevuld met heerlijk leesvoer. We hebben  

 zelfs kookboeken! 

 HANDIGER? Uiteraard! Dankzij al onze   

 verschillende cursussen word je    

 steeds handiger met de computer,    

 je smartphone of internet. 

 FIJNER? Echt wel! In dit blad geven we je een  

 heleboel leuke tips voor activiteiten en boeken  

 om in te lezen. En we hebben tot slot een   

 prachtige aanbieding voor je om lid te worden!

Kortom, wij van Bibliotheek Salland verwelkomen je 

graag in een van onze vestigingen. 

Namens alle medewerkers van Bibliotheek Salland,

SABINE TIELENIUS KRUYTHOFF

Directeur-bestuurder 

Bibliotheek Salland
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MARJAN
BERK

“ Ik dacht dat 
je van kussen 
zwanger kon 

worden ” 

MARJAN BERK TREEDT 

OP 19 NOVEMBER OP IN 

BIBLIOTHEEK RAALTE, 

ZIE PAGINA 12 VOOR 

MEER INFO.
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Marjan Berk

Column Marjan Berk
NIEMAND VERSTAAT DE KUNST VAN HET OUDER 

WORDEN ZO GOED ALS SCHRIJFSTER MARJAN 

BERK (90). ZE LAAT ZICH NIET VLOEREN DOOR 

HAAR MINDERE MOBILITEIT EN CHRONISCHE 

BLESSURES. IN DEZE SPECIAAL VOOR DIT BLAD 

GESCHREVEN COLUMN VERTELT ZE WELKE ROL 

DE BIBLIOTHEEK VOOR HAAR SPEELT. 

De bibliotheek is in mijn lange leven nog steeds de 

place to be. Vanaf dat ik het lezen onder de knie 

kreeg, ging ik samen met mijn moeder naar de 

prachtige oude bibliotheek in Amersfoort, gevestigd in 

de middeleeuwse muurhuizen op de Zuidsingel. In die 

muurhuizen heeft Johan van Oldenbarnevelt ook nog 

gewoond en Herman Gorter zijn Mei geschreven. 

Bij het uitzoeken van de vier per week toegestane 

kinderboeken jatte ik nog vier boeken mee, om mijn 

onverzadigbare leeshonger te stillen. Ongekend 

wat ik als kind allemaal verslond. Mijn moeders 

goedgevulde boekenkast had ik grotendeels al ‘uit’. 

Rijp en groen las ik. Soms snapte ik niets van wat ik 

las, trok daardoor ook verkeerde conclusies. Ik dacht 

bijvoorbeeld dat je van kussen zwanger kon worden. 

Ik ben van 1932 en de seksuele voorlichting die ik 

van mijn moeder kreeg was summier, waardoor ik 

‘begreep’ dat het kussen van mensen veel gevaren 

opleverde. Later ging ik alleen naar de bieb, waar 

ik naast mijn toegestane portie kinderboeken ook 

op de grotemensenafdeling voor mijn moeder 

een fel realistische roman en een kunstboek met 

reproducties bestelde. Ik vrát boeken! Ik las mij door 

mijn heftig kinder-oorlogsverleden heen. Ik had wel 

één probleem: hoe kreeg ik die gejatte boeken weer 

terug in de bieb? Als gevolg van mijn diefstal bezit ik 

nog steeds twee bibliotheekboeken uit de Pollyanna-

reeks. 

Vanaf de tijd dat ik ging schrijven en gevraagd werd 

om, aan de andere kant van de bieb, lezingen over 

dat werk te houden, is mijn liefde voor de bieb nog 

toegenomen. Af en toe vraag ik stiekem bij de balie 

of mijn boeken nog wel worden gelezen. Ach, dat kan 

altijd beter. 

Door ruimtegebrek heb ik een groot deel 

van mijn inmiddels uit de voegen barstende 

boekenverzameling op een openbare verkoping met 

pijn in mijn hart moeten verkopen. Bij de selectie van 

wat weg moest, werd ik geholpen door mijn dochter, 

voor wie ik onder mijn bed nog wat lievelingsboeken 

had verborgen. De verkoop vond plaats in Utrecht, 

waarbij mijn kinderen de kopers waarschuwden: 

“Wanneer u de winkel met uw nieuwe bezit verlaat, 

moet u bij het verlaten van de winkel direct links 

afslaan. Want mijn moeder zit rechts op de stoep. En 

wanneer u niet uitkijkt, koopt ze de door u gekochte 

werken weer terug!”

Column



“ Er ging een wereld  
voor me open ”
HEB JE VRAGEN OVER DIGID, TOESLAGEN OF 

MOEILIJKE BRIEVEN? IN DE BIBLIOTHEKEN 

IN OLST, OMMEN EN RAALTE VIND JE EEN 

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID. HIER 

KRIJG JE INFORMATIE OF WE VERWIJZEN JE 

DOOR NAAR IEMAND DIE JE VERDER HELPT. 

JE BENT VAN HARTE WELKOM. ZO KWAM OOK 

ZWAANTJE DE VRIES UIT OLST LANGS. 

Zwaantje de Vries is 79 jaar. Haar echtgenoot 

overleed twee jaar geleden. Tijdens hun huwelijk 

zorgde hij voor de administratie.

Hij deed de bankzaken en regelde alle ‘papieren’, 

zoals de belastingen en het declareren van 

ziektekosten. Zwaantje had er geen omkijken 

naar. Na de dood van haar echtgenoot hielpen 

haar kinderen ermee. “Dat was harstikke lief 

van ze. Maar ik vond het ook wel vervelend. Ze 

hebben zelf al zo veel te doen.”

Tegenwoordig doet Zwaantje heel veel zaken 

zelf, met hulp van de vrijwilligers van het 

Informatiepunt Digitale Overheid. “Ze hebben 

een aantal dingen goed uitgelegd en me 

uitgenodigd voor een cursus over DigiD. Nu kan 

ik bijna alles zelf”, aldus Zwaantje. “Er ging een 

wereld voor me open. Binnenkort bestel ik alle 

sinterklaascadeautjes voor de kleinkinderen zelf 

via internet.” 

WAT DOEN WE VOOR JE?

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de  

Bibliotheek kun je terecht met vragen over alle 

digitale contacten met de overheid. Vrijwilligers 

staan klaar om je te helpen! De hulp bij het 

Informatiepunt Digitale Overheid is gratis. Ook 

als je geen lid bent van de Bibliotheek. 

Wil je meer zelf kunnen doen? Dan verwijzen de 

vrijwilligers je graag naar een passende korte 

cursus waarin je met de computer en DigiD leert 

omgaan. Ook deze cursussen zijn gratis.  

Informatiepunt Digitale Overheid



DIGITAAL CAFÉ

In het Digitaal Café kun je iedere week terecht 

met al je vragen over de computer en internet. 

Heb je hulp nodig bij het boodschappen doen 

via internet? Wil je kunnen whatsappen met je 

kleinkinderen? Of je DigiD leren gebruiken? Op 

deze en vele andere vragen krijg je antwoord 

tijdens het Digitaal Café. 

Het Digitaal Café is elke dinsdag in Ommen, 

elke dinsdag en donderdag in Raalte, elke vrijdag 

in Olst en twee keer in de maand op vrijdag in 

Heino. De openingstijden zijn overal van 10.00 tot 

12.00 uur. De koffie staat klaar! Je hoeft niet af te 

spreken of aan te melden.

 

KLIK & TIK

In de cursus Klik & Tik leer je werken met 

computers en internet. De cursus is voor iedereen 

die nog geen ervaring heeft met computers. De 

cursus vindt plaats in elke bibliotheek en daar kun 

je de lessen in groepsverband volgen. 

Ook is het mogelijk de cursus thuis op je 

eigen computer te volgen.

DIGISTERKER

In de cursus Digisterker leer je omgaan met 

de websites van de overheid, waarvoor een 

DigiD nodig is om deze te kunnen gebruiken. 

De cursus is voor iedereen die al een klein 

beetje ervaring heeft met internet.

WHATSAPP

In de cursus WhatsApp leer je berichten en 

foto’s sturen met het populaire programma 

WhatsApp op je telefoon. 

Loop gerust eens binnen bij het Digitaal Café 

in de bibliotheek om je op te geven voor een 

cursus of voor meer informatie. Er zijn nog 

allerlei andere cursussen te volgen bij de 

Bibliotheek, bijvoorbeeld een cursus fotoboek 

maken, slim navigeren met de telefoon of 

werken met Windows.
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Zelf doen dankzij 
de Bibliotheek

Cursusaanbod



MARJAN
BERK

ALS KLEIN MEISJE KWAM ALICE VAN DEN 

NIEUWBOER AL GRAAG IN DE BIBLIOTHEEK 

EN DIE VOORLIEFDE VOOR EEN GOED BOEK 

IS NOOIT VERDWENEN. DAT KOMT NU GOED 

VAN PAS, WANT TEGENWOORDIG IS ZE OP 

EEN HELE ANDERE MANIER BETROKKEN BIJ 

DE BIBLIOTHEEK: ALS WETHOUDER VAN DE 

GEMEENTE OMMEN. 

“Ik weet nog steeds dat ik vroeger een prijs heb 

gewonnen in de bibliotheek”, opent Alice lachend 

het gesprek. “Voor de maand van de detective 

moesten we een aantal boeken lezen, vervolgens 

was er een prijsvraag. En die won ik! Ik was daar 

zó ontzettend trots op. Dat ik dat nu nog weet, 

zegt natuurlijk alles”, grijnst ze. “Het zorgde er in 

ieder geval voor dat ik als klein meisje al een fijne, 

positieve associatie met de bieb had. En ik lees 

nog altijd graag. Ik ben zo iemand die elke avond 

één pagina leest voor het slapengaan. De echte 

meters maak ik pas als ik vrij ben. Ik houd vooral 

van geschiedkundige boeken waarin je echt wordt 

meegesleept. Het is toch heerlijk om te kunnen 

verdrinken in een mooi verhaal?”

De bibliotheek waar Alice als klein meisje kwam, 

is amper nog te vergelijken met de bieb van nu. 

De laatste jaren zijn er nogal wat ontwikkelingen 

aan de gang. Ontzettend positief, zo vindt Alice. 

“Vroeger ging je door een grote, zware deur en zag 

je een strenge mevrouw en heel veel boeken. Dat is 

allang niet meer. De bibliotheek is tegenwoordig veel 

losser. Het is een plek met een open, warme sfeer 

met allemaal gezellige hoekjes en tafeltjes. Een plek 

waar je een kop koffie kan drinken en kan relaxen 

met vrienden, maar ook een plek waar je nieuwe 

dingen kan leren, kan samenwerken met klasgenoten 

of in alle rust kan studeren. De bieb heeft geen 

specifieke doelgroep, het is een plek voor iedereen. 

Die laagdrempelige inloopfunctie voor mensen die 

elders de weg niet weten vind ik heel mooi.”

BIEB VAN DE TOEKOMST

Nog altijd staat de bibliotheek voor leren en jezelf 

ontwikkelen in de breedste zin van het woord, maar 

daarnaast bekleedt de bieb ook een belangrijke 

maatschappelijke functie. Iets waar Alice de komende 

jaren als wethouder zeker verder op wil inzetten. “Het 

gaat allang niet meer alleen om traditioneel lezen, het 

wordt steeds meer een sociale ontmoetingsplaats 

waar mensen met een allerlei (zorg)vragen 

terechtkunnen en waar ze echt verder geholpen 

worden. Denk bijvoorbeeld aan het Taalpunt, hulp aan 

laaggeletterden en het Digitaal Café. De bibliotheek 

betrekt zo ook de kwetsbare inwoners actief bij de 

maatschappij. Wat mij betreft is dat de bieb van de 

toekomst.”

“ De bieb is een 
plek voor iedereen ”

Interview
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ALICE
VAN DEN

NIEUWBOER

“Een  plek  waar 
je   nieuwe   dingen 

kunt  l eren”

Fotografie: Stefan Kemper



DIGITAAL CAFÉ • CURSUS 
elke dinsdag en donderdag 

10.00-12.00 in Raalte 

elke dinsdag 10.00-12.00 in Ommen

elke vrijdag 10.00-12.00 in Olst

vrijdag 18 november en

dinsdag 6 december in Heino

INFORMATIEPUNT DIGITALE 
OVERHEID
elke dinsdag en donderdag 

10.00-12.00 in Raalte 

elke dinsdag 10.00-12.00 en woensdag 

19.00-20.00 in Ommen

VOORLEZEN
Hele maand november elke dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 Voorleesuurtje in Raalte.

Elke woensdag van 10.00-11.00 Voorleesuurtje in Olst en in november ook op dinsdag 8 en 

donderdag 17. Op woensdagen 16 en 30 november, 10.00-11.00 BoekStartcafé in Ommen.

TAALPUNT
Spreekuur elke dinsdag 12.30-14.30 in 

Raalte en 15.00-18.00 in Ommen

Spreekuur elke woensdag 11.00-13.00 in 

Wijhe, 14.30-16.30 in Olst en 

15.00-17.00 uur in Raalte

ELKE WEEK

NOVEMBER &
DECEMBER 2022

Programma



WO 9 NOV 15.00-16.00
Workshop: Bieb, bits en bots: Pixel Art • 4-6 jr • Raalte

WO 9 NOV 19.00-20.00
Digitale verslaving • lezing Doortje Smithuijsen • Raalte

VRIJ 11 NOV 9.30-10.30
Mamacafé • thema: Een goede start • Raalte

WO 16 NOV 19.30-21.00 
Vertelkring Sprekend Raalte • Raalte

VRIJ 18 NOV 19.30-20.00 
Informatieavond Digitale Bibliotheek • Ommen

ZA 19 NOV 14.30-16.00 
Marjan Berk • Raalte

MA 21 NOV 19.00-20.00  
Informatieavond Digitale Bibliotheek • Heino

WO 23 NOV 10.00-11.30  
OV-inloopspreekuur • Raalte

WO 23 NOV 15.00-16.00
Workshop: Bieb, bits en bots: Big data in de sport • Raalte

DO 24 NOV 19.30-21.00  
Lezing: Gezonde hersenen • Olst

MA 28 NOV 19.00-20.00 
Informatieavond Digitale Bibliotheek • Olst

WO 30 NOV 10.00-12.00
TCC Tabletcafé • Olst

WO 30 NOV 15.00-16.00 
Workshop: Robot Cubetto • 4-6 jr • Ommen

DO 24 NOV 19.30-21.00  
Lezing: Gezonde hersenen • Olst

ZA 26 NOV 14.30-16.00  
Ronald Giphart • Ommen

WO 30 NOV 10.00-12.00  
TCC Tabletcafé • Olst

WO 30 NOV 15.00-16.00 
Workshop: Robot Cubetto • 4-6 jr • Ommen

DO 1 DEC 10.00-11.30
OV-inloopspreekuur • Ommen

DO 1 DEC 10.00-11.30   
OV-inloopspreekuur • Ommen

VRIJ 2 DEC 19.00-20.00   
Informatieavond Digitale Bibliotheek • Raalte

ZA 3 DEC 14:30-16:00
Loes den Hollander • Raalte
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Het werk van YOKO HEILIGERS is een feest 
om te lezen en bekijken. Haar boek Wauw 

Pauw kreeg de Vlag en Wimpel 2017! Ook is ze 
bekend van het personage Dokter Diertje. Yoko 
vertelt alles over haar boeken. Voor kinderen 
van 4-7 jaar en alle andere belangstellenden. 
De kinderen gaan ook zelf aan de slag in een 
workshop. Woensdag 16 november, 14.30 uur, 

Bibliotheek Ommen

Je kent ANNET JACOBS misschien van de 
reeks Het Geheim Van, of De Verliefde Juf, of 
Het Slijmboek, of De TikTok Challenge en De 

TikTokHack. Een echte tip is ook De pizzabende, 
over de problematiek van jonge mantelzorgers. 

Voor kinderen van 8-12 jaar en alle andere 
belangstellenden. Woensdag 30 november, 15.00 

uur, Bibliotheek Raalte

16

30

NOV

NOV

Zie voor het volledige programma 
www.bibliotheeksalland.nl/agenda

MAAND NOVEMBER
Fototentoonstelling Oud worden, jong blijven

Jean Nieuwenhuis, Bibliotheek Olst

Programma



MARJAN BERK IN RAALTE
Schrijfster en actrice Marjan Berk (90) leest voor uit haar 

werk tijdens een optreden in Bibliotheek Raalte. Ze vertelt 

over haar leven, hoe ze optimistisch ouder wordt en welke rol 

boeken daarbij spelen. 

ZATERDAG 19 NOVEMBER, 14.30 UUR

BIBLIOTHEEK RAALTE

RONALD GIPHART IN OMMEN
Met Ik ook van jou brak schrijver Ronald Giphart door in 1992. 

In de dertig jaar daarna volgden nog vele andere publicaties 

en onnoemelijk veel avonturen. Giphart zal vertellen over zijn 

leven en werk en hoe hij bij de tijd blijft. 

ZATERDAG 26 NOVEMBER, 14.30 UUR

BIBLIOTHEEK OMMEN

LOES DEN HOLLANDER IN RAALTE
Een van de populairste Nederlandse thrillerschrijvers is Loes 

den Hollander. Ze begon haar schrijverscarrière met het 

winnen van een schrijfwedstrijd. Tijdens haar optreden in 

Raalte vertelt ze over haar boek Altijd nooit meer. De eerste 

zes maanden na de dood van haar man beschreef ze hoe ze 

afscheid nam, herinneringen een plek gaf en ruimte maakte 

voor de rest van haar leven. Een liefdevol, troostrijk boek over 

omgaan met het verlies van een dierbare.

ZATERDAG 3 DECEMBER, 14.30 UUR

BIBLIOTHEEK RAALTE

Boek nu je gratis entreekaartje via www.bibliotheeksalland.nl, 

in de bibliotheek of via 0572-363637

Hoog 
bezoek 

Wordt verwacht



SPRANKELEND OUD WORDEN IS NIET 

IEDEREEN GEGEVEN. KIJK OM JE HEEN EN JE 

ZIET HOE HET FOUT KAN LOPEN. OUDERE 

OF JONGE MENSEN DIE VOOR HUN OUDERS 

ZORGEN. OUDERS DIE HUN KINDEREN 

NOG NET OM ZICH HEEN VERDRAGEN… ZO 

LEVENSLUSTIG, ZO SNEL, JE HOUDT HET NIET 

MEER BIJ. ZO GAAT HET OOK IN MEVROUW 

MIJN MOEDER VAN YVONNE KEULS. DIT BOEK 

IS HET GESCHENKBOEK VAN NEDERLAND 

LEEST 2022.

De moeder van Yvonne Keuls is geboren in 

Nederlands-Indië en groeit op in een katholiek 

weeshuis. Ze trouwt en krijgt vier kinderen. Yvonne 

is de jongste. Eind jaren dertig gaat het gezin op 

verlof naar Nederland. Daar breekt de oorlog uit, 

overlijdt vader en uiteindelijk komt het er niet van 

om terug te gaan. 

INDISCH

Yvonnes moeder blijft Indisch tot in haar botten. In 

Den Haag weigert ze naar buiten te gaan; Yvonne 

is daarom haar verbinding met buiten. Als moeder 

dan eens buiten komt, klopt er niets van wat ze 

ziet. Het geeft niet, want Yvonnes wereld is echt.

VERVAL

Moeder weigert toe te geven aan de intredende 

ouderdom en het verval. Uit huis wil ze niet. Daarom 

komen er dames op haar passen. Een enkele houdt 

het enige tijd vol, de meesten zijn binnen een week 

verdwenen. Na een val moet ze revalideren in een 

verpleeghuis. Ze weigert mee te werken en verandert 

in een zielig vogeltje. Ze huilt heel de dag, eet 

nauwelijks meer en wil niet oefenen. Na zes weken 

moet ze vertrekken. Thuis fleurt ze meteen weer op. 

Ze drijft haar kinderen tot wanhoop, soms zou Yvonne 

haar wel iets aan kunnen doen. 

HUMOR

Yvonne Keuls beschrijft haar moeder met veel 

liefde en humor. Haar spiritualiteit, haar Indische 

achtergrond, het manipuleren, haar houding naar de 

kinderen toe, het is allemaal heel herkenbaar. Je kent 

je ouders door en door, weet hoe ze je kunnen sturen 

en toch blijf je, net als Keuls, gaan.

In november ligt er een gratis exemplaar van 

Mevrouw mijn moeder in de bibliotheek. 

Barbra Arrindell recenseert wekelijks een boek 

voor haar blog. www.bibliotheeksalland.nl/bvdw
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Oud worden, 
jong blijven: wie wil 
dat niet?

Barbra’s Boekenplank



HEB JE VRAGEN OVER DE ONLINEDIENSTEN OF WIL JE GRAAG WETEN HOE HET WERKT? 

KOM DAN NAAR EEN INFORMATIEAVOND!

• Vrijdagavond 18 november in Bibliotheek Ommen (19.00 -20.00 uur)

• Maandagavond 21 november in Bibliotheek Heino (19.00 -20.00 uur)

• Maandagavond 28 november in Bibliotheek Olst (19.00 -20.00 uur)

• Vrijdagavond 2 december in Bibliotheek Raalte (19.00 -20.00 uur)

De digitale bibliotheek: 
altijd online
ALS LID VAN DE BIBLIOTHEEK SALLAND 

LEEN JE NIET ALLEEN PAPIEREN BOEKEN. 

JE KAN OOK KIEZEN UIT EEN AANBOD 

VAN VELE TIENDUIZENDEN E-BOOKS EN 

LUISTERBOEKEN. JE KUNT HIERVAN GENIETEN 

VIA DE GRATIS APP VAN DE ONLINE 

BIBLIOTHEEK, OP JE E-READER OF OP JE 

COMPUTER. 

En dat is nog niet alles! We hebben een enorm en 

divers aanbod aan digitale bronnen die je als lid 

allemaal mag gebruiken. Zodra je ingelogd bent op 

onze site, kan je klikken op ‘Collectie’ en gaat er een 

wereld voor je open. Wil je meer weten of kunnen 

we je op weg helpen? In vier bibliotheken hebben 

we de komende tijd een informatieavond over het 

digitale aanbod. Kijk onder aan de pagina voor de 

dagen en tijden.

 Filmweb is de filmbibliotheek van    

 Nederland. Een rijke collectie klassiekers   

 en bijzondere films die je kunt bestellen en   

 soms ook online bekijken. 

 Op Muziekweb beluister en ontdek je alle   

 mogelijke muziekstijlen. 

 De app Tijdschriftenbieb laat je meer dan   

 twintig bladen lezen, van Vrij Nederland tot   

 AutoWeek en van Ouders van Nu tot Flair. 

 Wil je de diepte in? Je hebt als lid toegang   

 tot wetenschappelijke bladen, internationale  

 krantenarchieven, de eregalerij van de   

 Nederlandse literatuur en alle tests   

 van de Consumentenbond. Ontdek    

 ook onze digitale etalages: themasites vol   

 verdieping en achtergronden. 

 Voor je persoonlijke ontwikkeling heb je   

 toegang tot 160 gratis online cursussen.

Digitale uitleenbieb



VOORLEESUURTJE
VRIJDAG IN RAALTE, 

9.30 UUR EN 
WOENSDAG IN 

OLST, 10.00 UUR

HARDOP GENIETEN

ACHTERIN IS HET GEZELLIG DRUK. VRIJDAGOCHTEND, 

DE BIEB IN RAALTE. PEUTERS EN DREUMESEN, VADERS 

EN MOEDERS, OPA’S EN OMA’S EN VOORLEZERS 

ZITTEN KRISKRAS DOOR ELKAAR EN GENIETEN 

HARDOP VAN DE PLAATJES EN VERHAALTJES IN DE 

BOEKEN.

"Misschien verwacht je een kring kinderen die ademloos 

luisteren naar een spannend verhaal", zegt vrijwilliger Willie. 

"Maar als ze zo jong zijn, duurt hun aandacht niet lang." De 

vrijwilligers, maar ook de (groot)ouders zelf, lezen kinderen 

één-op-één voor. Anderen luisteren mee, maken op de vloer 

een puzzel of struinen rond door de bieb. 

Voorlezer Marlies vult aan dat de sfeer belangrijk is. "Als 

kinderen zich maar goed voelen en lekker hun gang kunnen 

gaan." Na een loopbaan in het onderwijs is ze sinds een 

paar maanden vrijwilliger bij de bibliotheek. Samen met 

Willie en vier anderen verzorgt ze het Voorleesuurtje. "Als 

ex-juf was het wel wennen. In het onderwijs verwacht je wat 

van kinderen. Hier laten we ze vrij. We stimuleren luisteren 

en meedoen, praten over wat ze zien en wakkeren hun 

belangstelling voor boeken, verhalen en plaatjes aan."

Willie leest al vijf jaar voor in de bieb. "Via een vriendin. 

Kinderen in deze jonge leeftijd vind ik zó leuk! Hoe ze 

reageren op verhalen, op boekjes. Ik wees zonet een olifant 

aan in een boek. Jochie naast mij doet meteen zo...", vertelt ze 

terwijl ze met links haar neus dichtknijpt en haar rechterarm 

er doorheen steekt. "Haha! Zo leuk…" 

Meestal komen er op vrijdag ongeveer vijf tot tien kinderen 

luisteren en meedoen. Marlies merkt op dat bij het 

Voorleesuurtje ouders en grootouders elkaar ontmoeten. "Ze 

herkennen elkaar van de vorige keer en er ontstaan steeds 

leuke gesprekken. Ook ik kwam hier voor het eerst als oma."

15Voorleesvrijwilligers

KINDEREN TOT
18 JAAR WORDEN

GRATIS LID VAN DE
BIBLIOTHEEK!



BOEK 
AAN HUIS

DE BIBLIOTHEEK IS VOOR IEDEREEN. OOK VOOR 

MENSEN DIE VANWEGE OUDERDOM, ZIEKTE OF 

EEN HANDICAP NIET IN STAAT ZIJN OM ZELF 

NAAR DE BIEB TE GAAN. GELUKKIG HEEFT 

BIBLIOTHEEK SALLAND DE OPLOSSING: BOEK 

AAN HUIS! 

De 87-jarige mevrouw Stegeman-Veldman ging altijd 

graag naar de bieb, maar dat ging niet meer toen ze 

steeds slechter ging lopen. Ze is daarom ontzettend 

blij met Boek aan Huis. “Wat een geweldig initiatief. Ik 

kan niet zoveel meer, dus ik geniet enorm van lezen.” 

Ze is gekoppeld aan vrijwilliger Gerry. Zij doet al 

twintig jaar vrijwilligerswerk bij de bieb en sinds een 

aantal jaren ook voor Boek aan Huis. “Ik vind het fijn 

om mensen blij te kunnen maken met boeken. Zeker 

omdat ik zelf ook graag lees”, vertelt Gerry. “En het 

kost ook niks meer hè, je hoeft alleen maar lid te zijn 

van de bieb.”

Eens in de vijf à zes weken gaat Gerry bij mevrouw 

Stegeman-Veldman langs om een stapel boeken 

te brengen. De twee drinken dan ook gezellig een 

kopje thee. “Ik ben dol op Gerry”, zo vertelt mevrouw 

Stegeman-Veldman. “Ik heb het echt met haar 

getroffen, ze heeft heel goed in de smiezen wat 

ik graag lees.” 

OVER SMAAK VALT NIET TE TWISTEN

Tijdens de eerste ontmoeting spraken de twee 

uitvoerig over boeken. Wat vind je leuk? Welke 

schrijver vind je goed? Gaandeweg leerde Gerry 

de smaak van mevrouw Stegeman-Veldman 

steeds beter kennen. “Ze vindt die moderne 

boeken bijvoorbeeld maar niks”, legt Gerry uit. 

Mevrouw Stegeman-Veldman schudt resoluut 

haar hoofd: “Nee, je weet op de eerste pagina 

al dat die juffrouw met die meneer eindigt. Ik 

houd heel erg van Britse schrijvers, Judith Lennox 

bijvoorbeeld.” Gerry antwoordt: “Die boeken 

hebben we inmiddels allemaal wel gehad, dus 

we moeten ook gaan kijken naar wat anders.” Ze 

pakt een boek van de stapel. “Wat vond je van 

deze? Ik vond m zelf hartstikke leuk.” Mevrouw 

Stegeman-Veldman trekt een bedenkelijk 

gezicht. “Nou, ik vond het helemaal niks… Maar 

dat is eigenlijk uniek hoor, Gerry schiet bijna 

altijd raak. Ik ben echt reuze blij met haar én dit 

geweldige initiatief.”

“ Ik vind het fijn om mensen 
blij te maken met boeken ”
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WIJ BRENGEN DE BOEKEN THUIS

Kun je zelf niet (meer) naar de bieb? Meld je 

dan aan voor Boek aan Huis. Onze vrijwilligers 

brengen dan de boeken die je graag leest bij 

jou thuis. Uiteraard kun je aan de vrijwilliger 

jouw smaak doorgeven. Deze service is gratis 

voor leden van de Bibliotheek. Wil je juist 

helpen als vrijwilliger? Dan ben je ook van 

harte welkom. Met het thuisbezorgen van 

boeken maak je veel mensen blij! Wil je meer 

weten? Bel ons dan op 0572-363637. 

“ Ze  heeft heel  goed  in de  
smiezen wat  ik  graag  lees ” 

Boek aan Huis Fotografie: Stefan Kemper

VERTELKRING
SPREKEND RAALTE

AL TIEN JAAR KOMEN VERTELLERS EN

LUISTERAARS IN RAALTE BIJEEN IN DE

VERTELKRING SPREKEND RAALTE. MAANDELIJKS

VERTELLEN ZE ELKAAR SPROOKJES, LEGENDES

EN MODERNE VERHALEN RONDOM EEN THEMA.

ELKE DERDE WOENSDAGAVOND VAN DE MAAND

IN DE BIEB IN RAALTE.



“    
  een mooie citaat “

HET IS ALS OUDER SOMS LASTIG: WAT DOET 

JE KIND ALLEMAAL OP ZIJN TELEFOON 

EN LAPTOP? HOE HOUD JE HIER GRIP OP? 

KINDEREN VAN NU GROEIEN OP IN EEN WERELD 

WAARIN INTERNET ALTIJD HEEFT BESTAAN. 

We denken vaak dat de kinderen heel handig zijn 

met telefoons en computers, maar eigenlijk hebben 

ze meer vaardigheden nodig om zich verstandig en 

handig te bewegen in de digitale wereld. Dit noemen 

we digitale geletterdheid. Denk aan het kritisch 

omgaan met informatie, verstandig mediagebruik en 

kennis over hoe computers werken.

Om kinderen mee te laten doen in een omgeving 

vol media, is het belangrijk dat digitale geletterdheid 

een vaste plek thuis en in het onderwijs krijgt. De 

Bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol, want 

naast warenhuis is zij ook een wegwijzer. De bieb 

heeft kennis en materialen in huis en kan daarnaast 

ook goed doorverwijzen.

Op scholen biedt Bibliotheek Salland lessen aan 

rondom informatievaardigheden en is er aanbod 

op het gebied van onder meer programmeren en 

coderen. Dit doen we niet alleen op scholen en in de 

kinderopvang, maar ook in de bibliotheek zelf. 

Op de woensdagmiddag organiseert Bibliotheek 

Salland in Raalte de activiteit Bieb, bits en bots. 

Kinderen oefenen op een speelse manier met 

de vaardigheden. Hierbij schakelen we soms 

ook andere organisaties in, zoals Tetem, een 

onderzoekend presentatieplatform vol met 

creatieve makers en denkers. Bieb, bits en bots is 

elke keer anders, echt de moeite waard om eens 

langs te komen. In november en december staan er 

veel activiteiten op onze agenda. Alles staat op de 

middenpagina van dit blad!

Wil je als ouder zelf aan de slag met digitale 

geletterdheid? Volg dan bijvoorbeeld de webinar 

Volg, like en cancel of kom naar de lezing over 

digitale verslaving van Doortje Smithuijsen. Het 

hele jaar door zijn er interessante ouderavonden en 

webinars. Samen kunnen we een goede rol spelen 

in de digitale ontwikkeling van onze kinderen.

Je kind in de digitale wereld
Fotografie: Eric Brinkhorst

Digitale geletterdheid
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LOS DE REBUS OP EN MAAK KANS OP EEN PAKKET MET DRIE TOFFE BOEKEN! HET ANTWOORD 

MAG JE STUREN NAAR JEUGDENONDERWIJS@BIBLIOTHEEKSALLAND.NL. ZET IN HET MAILTJE JE 

NAAM, LEEFTIJD EN TELEFOONNUMMER. STUUR JE ANTWOORD VOOR 5 DECEMBER IN!

P=N- Z + TD +

M=EK

-BO

-SP

-UR

P=D EN -T E=I EN R=B

O=E EN -T EN +D

Als je gek bent op moppen en raadsels en 
er anderen ook gek mee wil maken, lees 
dan het boek Neem altijd een mop mee! 

van Elisa van Spronsen. Makkelijk en leuk 
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Jij dacht dat de bibliotheek saai was? 
Echt niet! Jonas, Wilgje en Stan ontdekken 
dat er iets vreemds aan de hand is in de 
bibliotheek. Femke Dekker heeft dit boek 

geschreven voor kinderen van 6 t/m 9 jaar.

De 12-jarige wees Gabriel is een 
zakkenroller. Als hij gesnapt wordt, wordt 

Gabriel niet gearresteerd. Nee, hij mag naar 
Roversborg. Een school voor toekomstige 

Robin Hoods. Een echte aanrader voor 
kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Rebus

De leukste boekentips van de jeugdafdeling!

Kinderpagina



WIL JE IN DEZE TIJDEN BESPAREN OP JE BESTAANDE LOSSE FILM-, MUZIEK, 

LUISTERBOEK- EN TIJDSCHRIFT-ABONNEMENTEN? WORD DAN LID VAN DE BIBLIOTHEEK. 

DAN KAN JE KIJKEN, LEZEN EN LUISTEREN VIA ÉÉN VOORDELIG LIDMAATSCHAP! ZO 

BESPAAR JE HONDERDEN EURO’S PER JAAR. EN… NU OOK NOG EENS EXTRA VOORDELIG 

MET 50% KORTING OP HET 1E JAAR LIDMAATSCHAP.

WIL JE OOK LID VAN DE 
BIBLIOTHEEK WORDEN?

WIL JE EEN NIEUW LID 
AANBRENGEN?

Als welkom ontvang je het eerste 

jaar maar liefst 50% korting op het 

lidmaatschapstarief (normale prijs €4,- 

nu met 50% korting: €2,- per maand).

Ben je al lid en wil je van deze actie 

profiteren? Breng een nieuw lid aan, 

geef deze persoon 50% korting voor het 

1e jaar en ontvang zelf 50% korting voor 

komend jaar. 

BESPAREN OP ABONNEMENT 
EN EXTRA VOORDELIG

50/50
ACTIE

De Bibliotheek 
IS ER VOOR IEDEREEN

Schrijf je in of breng een nieuw lid aan via www.bibliotheeksalland.nl/extravoordelig.

Of loop binnen bij één van onze bibliotheken. Ommen: Chevalleraustraat 6, Heino: Van

Sonsbeeckstraat 1, Raalte: Passage 6, Olst: Jan Schamhartstraat 5F, Wijhe: Kerkstraat 1


