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Achterhoekse Poort

Voorwoord
2017 was voor de Bibliotheek Achterhoekse Poort weer een jaar van veel veranderingen. De maatschappij verandert en de

Bibliotheek verandert mee. Het werd het jaar waarin de transitie naar een maatschappelijke, betrokken bibliotheek werd
geïmplementeerd, veranderingen die noodzakelijk waren vanwege enerzijds de veranderingen in de maatschappij en

anderzijds vanwege bezuinigingen, die, ons door de beide gemeenten waarvoor wij werken, werden opgelegd. De beleidsnota

die aan de transitie ten grondslag lag kreeg de titel “De Spagaat”. Blijven doen wat we deden of nieuwe wegen durven inslaan.

We zijn blij voor dit laatste te hebben gekozen. De moeilijke weg om leden, medewerkers, partners en gemeenten mee te nemen
in de veranderingen en draagvlak te behouden, kostte veel inzet en energie. Het resultaat is dat we in 2018 kunnen zeggen dat
we een toekomst bestendige bibliotheek zijn, waarin veel te beleven is, waar bijdragen geleverd worden aan het terugdringen
van de laaggeletterdheid, waar we nieuwe Nederlanders ondersteunen met taalvaardigheid, waar we samenwerken met
andere instellingen, bedrijven en organisaties en waar ook nog steeds boeken lenen en lezen een basistaak is.

Onze bibliotheek verheugt zich nog steeds op veel leden, belangstellenden en bezoekers van activiteiten. Naast onze eigen
6 vestigingen zijn we ook op veel scholen actief. Aan “De Bibliotheek op School” en andere activiteiten, gericht op de

leeftijdsgroep 0 tot 18 jaar, wordt door steeds meer scholen en organisaties deelgenomen. Het aanwakkeren van leesplezier bij
kinderen werpt zijn vruchten af en is een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de laaggeletterdheid.

Een belangrijke voorwaarde in de transitie was dat we als bibliotheek dicht bij de leden blijven, niet minder vestigingen maar
betere service. We hebben de bezuinigingen kunnen vinden in efficiëntier werken, collectiebeheer, contracten met derden en

interne processen. We zijn er trots op dat we hebben kunnen veranderen zonder gedwongen ontslagen en met draagvlak onder
de medewerkers.

In de Bibliotheek Dinxperlo vinden de activiteiten van de dagbesteding niet langer plaats onder de vlag van onze bibliotheek

maar onder die van Estinea. De kwaliteit van de dagbesteding is daarmee gegarandeerd door een professionele zorginstelling.
We staan er voor open om ook in andere vestigingen mogelijkheden voor dagbesteding te realiseren.

Voor aanvullende taken worden ook vrijwilligers ingezet. Onze vaste medewerkers hebben daardoor meer tijd om hun
inhoudelijke expertise in te zetten.

Door omstandigheden heeft de Raad van Toezicht tijdelijk een meer bestuurlijke rol vervuld. We gaan er van uit dat we in 2018
weer een directeur / bestuurder kunnen aanstellen en de RvT weer zijn toezichthoudende rol kan oppakken.

Graag willen we dank zeggen aan onze medewerkers, vrijwilligers en partners. Zonder de inzet van hen was dit resultaat niet
mogelijk geweest. Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet.
Theo van Amersfoort
Voorzitter RvT

Peter de Boer

Waarnemend directeur/bestuurder
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COMMUNICATIE
MET ONZE
DOELGROEPEN

Achterhoekse Poort

De Bibliotheek staat midden in de samenleving en dicht
bij de mensen die gebruik maken van de Bibliotheek. De
Bibliotheek communiceert op diverse manieren met de

doelgroepen en doet mee met provinciale en landelijke
bibliotheek campagnes. Om zichtbaar te zijn buiten de

vestiging zijn medewerkers van de Bibliotheek aanwezig bij
lokale en regionale festivals.

Servicebureau
Het eerste klantcontact, zowel telefonisch als via de mail,

derden VVV Achterhoek Agenda en online kranten worden
berichten geplaatst.

• Social Media: de Bibliotheek is vrijwel dagelijks actief of
Facebook en Twitter.

Biebpanel
Via BiebPanel kunnen bibliotheekleden hun mening geven
over allerlei zaken die spelen bij hun Bibliotheek zoals de

collectie, de inrichting, de dienstverlening en activiteiten.

In 2017 wordt 2 keer een doelgroep onderzoek uitgevoerd:.

wordt opgevangen en afgehandeld door de medewerkers

- Ouders met jonge kinderen

samenwerking met de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Daarnaast is er twee keer een korte flitspeiling met als

van het Servicebureau. Het Servicebureau is georganiseerd in

Promotie de Bibliotheek
Achterhoekse Poort
De Bibliotheek maakt gebruik van diverse kanalen om haar
doelgroepen te bereiken en te informeren door:

• De digitale Nieuwsbrief, deze wordt in 2017 12 keer aan
leden en niet leden verstuurd, totaal bereik per keer
gemiddeld ruim 7300 mailadressen.

• Persberichten over activiteiten en andere zaken die van

belang zijn worden bijna wekelijks in de lokale kranten

geplaatst, zowel in de online als in de geschreven edities.

• Een advertentie met het activiteitenprogramma wordt 2

keer per jaar geplaatst in de lokale kranten, oplage 33.100.

• Folders: een algemene folder de Bibliotheek Achterhoekse
Poort evenals diverse flyers over de online diensten

van de Bibliotheek, Taalvaardigheden en Taalhuis, flyer
activiteitenaanbod.

• Website: eigen organisatie maar ook op de website

- Betrokkenheid bij de Bibliotheek.
onderwerp:
- Belasting

- Lezen in de vakantie.
De onderzoeksresultaten

Onze Bibliotheek volgt de aanbevelingen uit de onderzoeken
zoveel als mogelijk op.

De Bibliotheek maakt je rijker
De kernboodschap van deze landelijke campagne is:

“De Bibliotheek is een aantrekkelijke en inspirerende plek
waar je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken.”

CAMPAGNES IN 2017:

Fantasierijk:

Voorlezen in en met de bibliotheek.

Recent onderzoek toont aan dat dit bij heel veel

ouders niet bekend is dat voorlezen belangrijk is voor
de taalontwikkeling. Met fantasierijk willen we jonge

ouders wijzen op de voordelen die de Bibliotheek biedt
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als het gaat om de taalontwikkeling van hun kinderen. De

promotiematerialen zijn door de Bibliotheek Achterhoekse
Poort uitgezet bij alle basisscholen in het werkgebied.
Glansrijk:

Eindexamens en de bibliotheek als de place to be

Bereid je eindexamen voor in de Bibliotheek om glansrijk te

slagen! Met deze campagne richten we ons op de attendering
op de faciliteiten die onze bibliotheken hebben om te kunnen
studeren.

Kansrijk, vindingrijk, belangrijk: Basisvaardigheden

Kansrijk richt zich op bevorderen van de Nederlandse taal,
Vindingrijk richt zich op de jeugd en heeft als doel hen te

attenderen op de informatieve functie van de Bibliotheek,
Belangrijk richt zich op de digitale vaardigheden zoals

computervaardigheden en werken met de e-overheid. Deze
campagne wordt ondersteund door promotiemateriaal.

BIEB Magazine
BIEB magazine ligt vanaf september in de Bibliotheek en

wordt daarnaast door de lees-mediacoachtes uitgedeeld op
alle basisscholen, de Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft

1000 exemplaren gekocht van deze zesde editie die in het
teken staat van motivatie: Hoe motiveer je kinderen en
tieners bijvoorbeeld om (meer) te lezen?

BIEB magazine is speciaal voor (groot)ouders en verzorgers
van kinderen van 0 tot 16 jaar en is ook digitaal te lezen op
www.biebmagazine.nl.
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Gratis Bieb
Van 15 maart t/m 15 april 2017 kan iedereen zich opgeven

voor Gratis BIEB: Maak gratis kennis met de Bibliotheek, drie
maanden lang onbeperkt genieten van boeken, cursussen
en andere leuke activiteiten in de Bibliotheek. Van deze

aanbieding hebben 72 mensen gebruik gemaakt, er zijn
uiteindelijk 22 abonnementen afgesloten.

Bibliotheek online

Op 19 juni gaat de landelijke online Bibliotheek live. Alle

digitale diensten van de Bibliotheek worden ondergebracht
op één site: e-books, cursussen en de LuisterBieb.

Landelijke promotie
campagnes
Landelijke organisaties als de CPNB en de Leescoalitie

organiseren campagnes waarbij de Bibliotheek Achterhoekse
Poort aanhaakt: de Nationale Voorleesdagen voor peuters
en kleuters en de Kinderboekenweek voor kinderen
in de basisschool leeftijd. Voor volwassen zijn er de

landelijke Boekenweek, de weken van het Spannende

Boek, de Publieksprijs, de Nationale Voorleeslunch en de
leesbevorderingscampagne Nederland Leest.

Festivals: Manana Manana
en de Zwarte Cross
MANANA MANANA:

Op het festival Manana Manana bij Kasteel Vorden zijn

de Achterhoekse bibliotheken op vrijdag 16, zaterdag 17 en

zondag 18 juni aanwezig zijn om bij het krieken van de dag de
aanwezige kinderen voor te lezen tot 11.00 uur.
ZWARTE CROSS:

Voor het zesde achtereenvolgende jaar is de Bibliotheek

aanwezig op het Zwarte Cross-festival in Lichtenvoorde.
Jaarlijks zijn de Achterhoekse bibliotheken present om

voor te lezen in het Blagenparadijs, het deel van de Zwarte
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Cross dat exclusief bedoeld is voor kinderen (en ouders).

In samenwerking met de Feestfabriek, de organisatie van de

status van Tante Rikies voorleesteam gekregen. Ruim

voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 waarmee ze

Het voorleesteam heeft enkele jaren geleden de officiële
2000 bezoekers kende de voorleestent dit jaar, bijna een

verdubbeling vergeleken met vorig jaar. Tante Rikie, naast
directrice van de Zwarte Cross ook boegbeeld van het

voorleesteam bezocht de voorleestent. De medewerkers van

de Bibliotheek lezen niet alleen voor. In de ontspannen sfeer
van het festival wordt ook met ouders gesproken over het

Zwarte Cross, wordt er een schrijfwedstrijd georganiseerd
vrijdagskaarten kunnen winnen voor de Zwarte Cross.
KIDSFESTIVAL SSP HAL:

Medewerkers van de Bibliotheek lezen voor tijdens het
Kidsfestival in de SSP Hal in Ulft.

Foto De Gelderlander

belang van (voor)lezen.
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KENNIS EN
INFORMATIE

Achterhoekse Poort

Met haar collectie als basis biedt de bibliotheek

mogelijkheden tot uitlenen en raadplegen van informatie.
Zowel de collectie als de dienstverlening zijn fysiek en
digitaal toegankelijk.

Collectie
Onze collectie, de basis van het bibliotheekwerk, blijft

steeds veranderen en vernieuwen. De collectievorming

wordt gedaan op basis van collectieprofielen die jaarlijks

worden bijgesteld. Door de bezuinigingen worden er in 2017
minder informatieve media aangeschaft. Leden hebben

wel de mogelijkheid gratis te reserveren bij alle Gelderse

Bibliotheken. In 2017 worden er op deze manier 2703 media
elders in Gelderland gereserveerd. De toptitels zijn de

meest actuele titels van de bibliotheek. In 2017 waren er 223
toptitels, deze zijn 1989 keer uitgeleend. Het aantal e-books
dat voor bibliotheekleden beschikbaar is groeit nog steeds
evenals het aantal uitleningen daarvan.

Digitale Bibliotheekdiensten
ONLINE BIBLIOTHEEK
In de online Bibliotheek zijn alle digitale diensten van

de Bibliotheek ondergebracht: e-books, cursussen en de

LuisterBieb. Landelijk is de belangstelling voor de digitale

collecties groeiende. Alle leden van de Bibliotheek hebben
gratis toegang tot de collectie van online Bibliotheek. Er is

keuze uit ruim 20.000 e-books en ruim 700 luisterboeken.
Sinds 2014 hebben ruim 386 duizend bibliotheekleden

maand een korte cursus cadeau. De cursussen bestaan uit

LuisterBieb ac count. Bibliotheekleden kunnen per jaar

Gebruikers beoordelen de cursussen met gemiddeld een 7,3.

een e-book ac count, en ruim 306 duizend mensen een

een aantrekkelijke mix van tekst en veel videomateriaal.

twee online cursussen kiezen, Als bonus krijgen ze iedere

Afbeelding luisterbieb of cursus fotografie
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THEORIE EXAMEN OEFENEN
In 2017 kun je bij Bibliotheek gratis oefenen voor je

theorie-examen scooter (bromfiets), auto of motor met

het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl. De

theorie-examens zijn actueel en conform de CBR wijze. De
Bibliotheek helpt hiermee de slagingskans van theorie-

examenkandidaten vergroten. Het oefenprogramma theorierijbewijs van Theorie.nl is beschikbaar voor iedereen die de
Bibliotheek bezoekt, leden en niet-leden. Je kan oefenen op

een computer in de Bibliotheek of op je eigen mobiel, tablet
of laptop mits deze is aangesloten op het WIFI netwerk van
de bibliotheek.

APPS VAN DE BIBLIOTHEEK
de Bibliotheek app: Met de vernieuwde ‘Iguana Bibliotheek’app kan je (voor jezelf en je familieleden): Zoeken, reserveren,

favorietenlijst bijhouden en inleverattenderingen ontvangen.
de luisterbiebapp: Met de LuisterBieb kan je genieten van
meer dan 1300 luisterboeken en hoorcolleges, waar en
wanneer je maar wilt.

e -book app: Met je bibliotheekabonnement heb je gratis
toegang tot duizenden e-books.

vakantieBieb-app: Tijdens geselecteerde periodes geeft
de Bibliotheek je een aantal bestsellers mee op reis. De

VakantieBieb-app bevat populaire titels voor jong en oud

Ontwikkelingen
in onze vestigingen
De vestigingen Terborg en Varsseveld worden in 2017

heringericht, vanaf september wordt in de Bibliotheek
Varsseveld een Rabo Servicebalie geplaatst en wordt
de ‘Social Lounge’ ingericht. De Social Lounge is een

ontmoetingsplek waar nieuwkomers kunnen socialiseren en

integreren, begeleidt door vrijwilligers. In het najaar wordt in
alle vestigingen nieuw selfservice apparatuur geplaatst.

Website
De website van de Bibliotheek Achterhoekse Poort geeft

toegang tot de collectie en biedt actuele informatie over de
organisatie, de vestigingen en de service activiteiten.
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Interview met Dina Golub:
Bibliotheekmedewerker
Hoe ben je bij de bibliotheek gekomen en wat doe je er nu?

Na het herstel van de ziekte van Lyme in 2003 ben ik de opleiding tot

“assistent bibliothecaresse/medewerker informatie en advies” gaan volgen in

Den Haag. Ik hield altijd al van lezen en het leek me een perfect alternatief voor
mijn oude beroep als Werktuigbouwkundige. En het was goed te combineren
met het gezin.

Geleidelijk aan leerde ik verschillende aspecten van het vak, zowel in de
praktijk als in theorie.

Ik werk graag in het Front Office. Daarnaast geven de educatiewerkzaamheden
mij heel veel voldoening: Bieppstore, Social Media, Picozine en Internet

instructies in de bovenbouw van de basisschool, maar ook verschillende

activiteiten in de onderbouw geven me energie en zorgen voor de afwisseling.
Een jaar geleden hebben we in Varsseveld het project “Social Lounge”

gerealiseerd. Dit in het kader van het project Ondernemerschap, dat was erg
leuk om te doen.

Wat maakt jou enthousiast?

Ik lees graag en vind dat andere mensen dat ook zouden moeten doen. En

als ik zie dat het ook zo is, dan word ik daar heel blij van. Vooral als ik zie dat

de kinderen enthousiast worden van de boeken, ondanks alle statistieken en

voorspellingen. En natuurlijk, dat de Bibliotheek er nog altijd is. Ik heb leuke
collega’s waar ik heel goed mee samen kan werken.

Hoe zie je de toekomst van de Bibliotheek en jouw rol hierin?

Ik denk dat de Bibliotheek blijft voortbestaan, weliswaar in een iets aangepaste
vorm. We zijn al aardig op weg om een echt onmisbare organisatie te worden.

En ik hoop dat we nog veel meer kunnen betekenen. Ik zelf: naast mijn huidige
werkzaamheden, zou ik graag de ICT kant op willen, ook omdat ik er affiniteit
mee heb en vanwege mijn technische achtergrond.
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ONTWIKKELING
EN EDUCATIE

Achterhoekse Poort

Samen met educatieve instellingen vergroten we het

Afname wisselcollecties prentenboeken door deelnemende

iedereen. We brengen mensen in contact met taal en lezen.

Maandelijkse themabijeenkomsten in de vestigingen Terborg,

leesplezier en de lees,-taal- en mediavaardigheden bij

De Bibliotheek is de plek waar je een leven lang informeel
kunt leren.

instellingen

Ulft, Varsseveld

Boekenpret		

Peuters en kleuters
BOEKSTART EN BOEKENPRET
BoekStart richt zich op alle nieuwe ouders, de aanpak van

BoekenPret laat zien hoe juist de ouders met weinig tot geen
leestraditie benaderd en betrokken kunnen worden.

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge

Aantal

Gemeente
Aalten

Gemeente
Oude IJsselstreek

Groepsprentenboeken

37

36

Bereikte kinderen

388

435

Prentenboeken
wisselcollectie

-

879

Deelnemers
themaochtenden

-

35

kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen
wil laten genieten van boeken. De Bibliotheek werkt

hierin samen met Yunio en de gemeente Aalten en Oude
IJsselstreek.
Boekstart

Aantal brieven
verstuurd

Aantal
inschrijvingen

%

Gemeente
Aalten

221

79

36

300

104

35

Gemeente
Oude IJsselstreek

Boekenpret is een geïntegreerde programmalijn die

ouders met heel jonge kinderen ondersteunt in het lezen

en het plezier beleven aan verhalen en boeken. Het wordt

aangeboden voor de doelgroep 0- 4 jaar. De Bibliotheek werkt
hierin samen met Yunio.
Activiteiten:

Leveren van groepsprentenboeken aan voorschoolse
instellingen, 2 – 3 x per jaar
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Jeugd en jongeren
DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en
gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht
voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Doel: leesplezier en mediawijsheid voor ieder kind in de
gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek.

De Monitor. Door het afnemen van de Monitor krijgen we
inzicht in alle suc cesfactoren voor leesbevordering: het

leesgedrag en leesplezier bij de leerlingen, de leescultuur
thuis, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten, het

leesbeleid op school en de informatievaardigheden van de
leerlingen.

Leesmediacoaches. De Bibliotheek heeft in 2017 3

leesmediacoaches die nauw samenwerken met de
leescoördinatoren op school.

Training Open Boek. De Bibliotheek organiseert de

cursus Open Boek, een opleiding voor. leerkrachten tot

leescoördinator. In 2017 volgen 5 leerkrachten en 3 lees- en
mediacoaches van de Bibliotheek de cursus.

Netwerkbijeenkomst. In mei wordt een Netwerkbijeenkomst
georganiseerd waarvoor alle leerkrachten van het
basisonderwijs worden uitgenodigd. Schrijver en

kinderboekenambassadeur Hans Hagen is te gast om de
leerkrachten te infomeren en inspireren.
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Interview Dicky ter Beek: directeur ’t Leemvoort
en de drie Linden de Bibliotheek op School
Waarom maken jullie gebruik van dBoS?

Wij zijn begonnen met dBoS omdat de bibliobus weg viel. Omdat wij lezen natuurlijk erg belangrijk
vinden, zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Na een gesprek met Ellen Wiegerinck
over een pilot van dBoS zijn we enthousiast geraakt.
Wat levert het jullie en de kinderen op?

Het mooie van dBoS is dat je naast jaarlijks 2 keer een nieuwe collectie, ook nog de nieuwste boeken
kunt krijgen. Ook kunnen we themaboeken lenen voor onze projecten. Een andere pré vind ik het
vakantielezen. Een extra stimulans voor de leerlingen in de zomervakantie te blijven lezen.

Maar het grootste verschil voor onze school was dat we ook nog een coach van de Bibliotheek erbij

kregen. Zij, in ons geval, zorgt dat we geïnspireerd blijven, dat de leerlingen naar facetten van lezen

kijken. Zij leert ons om op een andere manier met lezen bezig te zijn. Kortom, ook zij zorgt ervoor dat
dBoS meer leesplezier oplevert.

Omdat wij ervoor gekozen hebben dat onze leerlingen zelf voor de uitleen zorgen, was het in het
begin erg aantrekkelijk om te lezen en te gaan ruilen. Nu is daar wel meer de sleet in gekomen.

Wel zorgt een aantrekkelijke collectie er voor dat zelfs de “moeilijkste” lezer een geschikt boek kan
vinden (of de coach zorgt ervoor).

Ook hebben we als team handvaten gekregen om lezen op een andere manier te benaderen. In het

begin was het allemaal nieuw en interessant, nu is het natuurlijk allemaal wat gewoner geworden.
Het voordeel is dat het wel gebeurt.

Zijn de leerlingen meer gaan lezen? Is het leesplezier vergroot? Ik denk het wel. Het is voor een

school met zeer kleine groepen lastig te meten. Eén leerling meer of minder in de groep dan de

vorige keer geeft een groot verschil met de monitoring. Wel kan ik beamen dat we leukere boeken,
meer expertise in huis hebben en over een goede vraagbaak kunnen beschikken.
Hoe zie je de samenwerking tussen de Bibliotheek en school in de toekomst?

Voor de toekomst zie ik ook deze rol voor de bibliotheek weggelegd. Tevens denk ik dat de rol van

vraagbaak groter gaat worden. Naast de leuke projecten die ze nu al hebben, moet de informatie
uitgebreid worden naar de nieuwste ontwikkelingen op mediagebied. Voor scholen is dit een

essentiële ontwikkeling, om onze leerlingen goed te kunnen blijven begeleiden naar hun toekomst.
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Themalijn De Bibliotheek ondersteunt het onderwijs d.m.v.

Volwassenen

in gesprek met school om te onderzoeken waar de school

TAALHUIS

de themalijn. Hierbij gaan medewerkers van de Bibliotheek
ondersteuning van de Bibliotheek wil. De themalijn biedt de
scholen zo de mogelijkheid om afzonderlijke activiteiten en

/ of een huurcollectie af te nemen. Er worden 66 activiteiten
uitgerold en in het totaal 740 boeken uitgeleend.

Laaggeletterdheid is een groot probleem in Nederland. 1 op
de 9 mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Taalhuis
Achterhoek helpt door het aanbieden van cursussen en
andere activiteiten op het gebied van lezen, schrijven,
rekenen en digitale vaardigheden.

ZOMERSCHOOL

Taalhuis Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen

De tweede editie van de Zomerschool Oude IJsselstreek

de Achterhoekse bibliotheken, het Graafschap college,

dit jaar uitgebreid met een groep volwassenen. Er komen

de Bibliotheek Achterhoekse Poort is gevestigd in Ulft. Er

het programma van zes weken. De kinderen komen drie

leiding van Ellen de Witte, docente van het Graafschap

aangepast programma met dezelfde thema’s als de kinderen,

met 2 taalmaatjes met 3 taalvragers.

samenleving.

DIGITALE VAARDIGHEDEN

voor jonge statushouders in de Bibliotheek Ulft wordt

welzijnsorganisaties en de Stichting Lezen. Het Taalhuis van

ca. 60 kinderen en een 20-tal ouders die deelnemen aan

zijn 33 deelnemers en 21 taalvrijwilligers, zij werken onder

ochtenden in de week. De ouderen volgen wekelijks een

college. In de gemeente Aalten werken we voor het taalhuis

maar dan toegespitst op hun rol binnen het gezin en de

Filmpje met Interview
wethouder de Wardt en deelnemers zomerschool

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker. Met name
senioren hebben een digitale achterstand. De Bibliotheek
Achterhoekse Poort biedt diverse activiteiten waarmee

mensen hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Klik & Tik: de cursus : Deelnemers leren de

basisvaardigheden: van computergebruik , internet en sociale
media. In 2017 zijn er 14 cursisten.

Digisterker: Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met

de digitale overheid, organiseert de Bibliotheek Achterhoekse
Poort de cursus Digisterker. Onderwerpen welke behandeld

worden zijn bijvoorbeeld: een DigiD aanvragen en gebruiken,
informatie zoeken op overheidswebsites en Mijn toeslagen
en MijnOverheid. Deze cursus wordt georganiseerd in

samenwerking met Sociaal Raadslieden Oude IJsselstreek.
Belastingdienst: De Belastingdienst heeft aangekondigd
dat in de toekomst iedereen de toeslagaanvragen en
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belastingaangiftes digitaal moet indienen. De Bibliotheek
organiseert in samenwerking met de Ouderenbonden,
Kruiswerk Achterhoek, Sensire Sociale Raadslieden,
Helpgewoon Oude IJsselstreek, CNV en FNV drie

voorlichtingsbijeenkomsten. Deelnemers krijgen hulp
en ondersteuning bij het zelfstandig invullen van de

belastingaangifte en worden gewezen op de mogelijkheid

ONLINE CURSUSSEN DE BIBLIOTHEEK
Blijf je ontwikkelen! Dat is de insteek van de online cursussen
die de Online Bibliotheek biedt aan leden van de Bibliotheek.

Twee keer per jaar kunnen leden een online cursus volgen, in
eigen tijd en tempo in een online omgeving. Daarnaast is er
elke maand een gratis cursus van de Maand.

om een cursus digitale vaardigheden te volgen. De drie

voorlichtingsbijeenkomsten zijn bezocht door 17 mensen,

van de ondersteunende hulp bij zelfstandig invullen van de
belastingaangifte hebben 8 mensen gebruik gemaakt.
Kruiswerk en iPad4senior: Speciaal voor senioren

worden diverse cursussen en workshops georganiseerd in

samenwerking met Kruiswerk en iPad4senior, zoals tableten smartphone cursussen, een cursus Windows 10, de

workshops ‘ laat je laptop niet gijzelen’, ‘wandelen &, fietsen
met de smartphone’ en ‘de smartphone mee op vakantie’.

Deze cursussen en workshops zijn erg populair en worden
bezocht door in totaal bijna 100 deelnemers.

BELEEF HET IN DE BIEB
De Bibliotheek organiseert diverse lezingen, workshops
en cursussen onder de titel ‘Beleef het in de Bieb’.

Hiermee benadrukt zij haar rol als ondernemende en
maatschappelijke bibliotheek. Er worden in 2017 voor
het programma ‘Beleef het in de Bieb’ 35 activiteiten

georganiseerd waaraan ruim 530 mensen deelnemen, leden
en niet leden. Een aantal workshops heeft al vroegtijdig het
maximaal aantal deelnemers bereikt. Het aanbod is divers,

van lezingen over tinnitus tot een cursus over architectuur.

Bezoekers zijn blij verrast met het aanbod en waarderen dit
met gemiddeld een 8.3.
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LEZEN EN
LITERATUUR

Achterhoekse Poort

Interview met bezoeker
de Bibliotheek Aalten: mevrouw Heinen
Waarom bent u lid?

Als ik de boeken zelf moet kopen kost het me te veel, ik lees het maar een keer en

er is zo’n grote verscheidenheid aan boeken, dat kan ik zelf niet realiseren. Daarom
ben ik heel blij met de Bibliotheek.

Waarvan maakt u het meest gebruik?

Van de informatieve boeken. Vroeger las ik vooral romans maar nu steeds meer
informatieve boeken zoals de boeken van Anselm Grün over levensvragen en

filosofie. Ik vind ook genoeg wat ik zoek en anders vraag ik aan de medewerkster of
ze het wil bestellen.

Komt u alleen boeken of ook voor andere activiteiten?

Ik kom vooral voor de boeken maar lees ook wel regelmatig een krant, meestal de
Gelderlander want ik heb zelf een landelijke krant. En ik bezoek ook altijd graag

de lezingen over kunst door mevrouw Driessen of lezingen over reisverhalen met

foto’s zoals de lezing over IJsland. Ook kom ik om de exposities te bekijken naar de
Bibliotheek.

Waar wordt u enthousiast van in de Bibliotheek?

De nieuwe boeken, de lezingen, de exposities, de gezelligheid in de Bibliotheek. Het

is ook altijd zo gezellig op de woensdagmiddag als alle kindertjes er aan het spelen
zijn.

En ik ben heel blij dat ik boeken die er niet zijn gratis kan bestellen.
Hoe ziet u de toekomst van de Bibliotheek?

Ik hoop dat de Bibliotheek blijft bestaan, en dat de Bibliotheek in Aalten op een

mooie centrale plek blijft zitten en ook dat de dienstverlening zoals die nu is zo
blijft, met een medewerker die mij helpt.

Welke dienst van de bibliotheek zou u anderen adviseren?

Alles, de bibliotheek heeft zoveel te bieden, ik zou zeggen ‘ga eens kijken wat er

allemaal is en neem er dan ook vooral de tijd voor’. En kijk eens wat er allemaal te
doen is, ik kan zeker de lezingen over kunst adviseren aan iedereen.
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Nationale Voorleesdagen

Voorleeswedstrijden

Tijdens de Nationale Voorleesdagen , van 25 januari t/m 4

De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende lees

georganiseerd met o.a. de interactieve voorstelling ‘De

8. De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert in de

februari, wordt in alle vestigingen een peuter/kleuterfeest
kleine walvis’, gespeeld door Henne Hegman, bezocht

door 200 kinderen met hun (groot)ouders. Er wordt op 11

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorgelezen door
een medewerker van de Bibliotheek.

Taalstaaltjes

bevorderingscampagne voor leerlingen in groep 7 en

vestigingen Aalten en Terborg de kwartfinale waaraan 16

voorlezers deelnemen. Read2Me is de voorleeswedstrijd voor
brugklassers.

In de vestiging Dinxperlo wordt de Bibliotheekronde

georganiseerd met deelnemers van het Almende College en
het CC Schaersvoorde, 11 voorlezers in totaal.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni wordt in de DRU
Cultuurfabriek het Literair Festival Taalstaaltjes

Leesgroepen

georganiseerd, ook de Bibliotheek doet mee aan dit festival.

Er is doorlopend de mogelijkheid om te leesloungen met een

Senia leesgroepen In samenwerking met de landelijke

hapje en een drankje en er zijn diverse voorleesmomenten.

Stichting Senia zijn door de Bibliotheek diverse leesgroepen
opgericht waarvan een aantal nog steeds in de vestigingen
bij elkaar komt: de leesgroepen Nederlands en vertaalde

literatuur, de leesgroep Duits en de leesgroep geschiedenis. In

oktober 2017 gaat in de Bibliotheek Aalten een derde leesgroep
Nederlands van start.

Taalhuis leesgroepen In de Bibliotheek Gendringen, Ulft

en Varsseveld komt wekelijks een leesgroep bij elkaar met
deelnemers die moeite hebben met Nederlands lezen en

spreken. Ze lezen samen en wisselen ervaringen met elkaar uit.

De Bibliotheek aan Huis
Vrijwillige medewerkers van de Bibliotheek aan Huis bezorgen
boeken, tijdschriften en andere bibliotheekmaterialen bij

klanten aan huis als zij zelf niet naar de Bibliotheek kunnen

komen. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden. In
2017 verzorgen vrijwilligers deze dienst voor ca. 50 leden.

21

Nederland Leest
De landelijke campagne Nederland Leest draait dit jaar om
robots. Heel november kreeg je in de Bibliotheek het boek

‘Ik, Robot’ cadeau. Zo kon iedereen in Nederland hetzelfde

boek tegelijkertijd lezen en deelnemen aan de discussie: de
toekomst van de robots.

Biebtips
In 2017 verzorgen medewerkers van de Bibliotheek weer de

tweewekelijkse Biebtips in samenwerking met de weekkrant
Oude IJsselstreek Vizier. In december verschijnt al deel 126. De
biebtip verschijnt in de online editie van de krant en op de
website van de Bibliotheek.

Avond van de Boekenweek
Tijdens de Boekenweek wordt in samenwerking met

boekhandel Messink & Prinsen en het Achterhoeks Kunstcafé
de ‘Avond van de Boekenweek’ georganiseerd. Te gast zijn
auteur Jonah Falke en het schrijversduo Gerda Geven en
Marjon Hoeks.

VakantieBieb
Om het lezen ook tijdens de vakantieperiode te stimuleren
is er de VakanteBieb: de leesapp voor jong en oud in de

vakantieperiode. Door promotiematerialen en berichten in de
huis aan huisbladen, op de website en via de sociale media
wordt VakantieBieb onder de aandacht gebracht.

Nationale Voorleeslunch
De Nationale Voorleeslunch wordt dit jaar op 6 oktober

gehouden in het Ambthuis in Bredevoort onder de titel’ Lezen
tijdens de koffie’. De Bibliotheek werkt hierin samen met de

activiteitenbegeleiders van Stichting Zorgcombinatie Marga
Klompé Bredevoort/Aalten. Speciaal voor deze editie is de

samenwerking met groep 6 van ‘Bastion uit Bredevoort, zij

zijn deze ochtend aanwezig en gaan samen met de ouderen
een Raadgedicht invullen. Ook wethouder Henk Rijks en
regiomanager Birgit Veldhuizen doen mee en lezen een
gedicht voor.
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Interview met bezoekers
de Bibliotheek Gendringen

Moeder Anne Gordijn (39 jaar)en dochter Marit Markestein (7 jaar)
Waarom ben je lid?

Anne: Het is voordeliger en beter voor het milieu dan zelf boeken kopen. Ik vindt het belangrijk
dat Marit zelf boeken kan kiezen, en boeken kiest die ze leuk vindt. In de bibliotheek kun je

samen naar boeken kijken en lekker rond kuieren. Ik lees thuis elke avond voor aan Marit, en

ook als we in de Bibliotheek zijn zoeken we graag even een plekje waar ik Anne kan voorlezen.
Marit: Ik vind het lekker rustig in de Bibliotheek en er is geen kabaal.

Marit gaat naar de Martinusschool in Megchelen, daar leest ze boeken van dBos maar die mag
je niet mee naar huis nemen, boeken van de Bibliotheek mag je wel mee naar huis nemen, dat
is fijn.

Waarvan maak je het meest gebruik?

Anne: Boeken, luisterboeken en Dvd’s. Ook hebben we de luisterboekenapp gedownload, we
lezen vaak boeken met deze app.

Marit: ik lees heel graag de Donald Duck, mijn favoriete tijdschrift.
Kom je alleen voor lezen en boeken of ook voor andere activiteiten?

Anne: Het klinkt ouderwets, maar we komen echt alleen maar om boeken te lenen, daar was

ooit de Bibliotheek toch voor bedoeld. Sinds kort ben ik lid geworden, ik wil graag sponsor zijn
van de Bibliotheek.

Waar wordt je enthousiast van in de Bibliotheek?

Anne: Ik wordt enthousiast van de rijke woordenschat die Marit gekregen heeft, ik heb het
vermoeden dat dit komt doordat ze leuke boeken leest en naar boeken luistert.
Hoe zie je de toekomst van de Bibliotheek?

Anne: ik ben wel eens bang dat de Bibliotheek ooit verdwijnt, en wordt er elke keer weer blij
van dat de Bibliotheek er nog is.

Welke dienst van de bibliotheek zou je anderen adviseren?

Anne: De luisterboekenapp is een goede dienst, ik weet zeker dat dit ertoe bijgedragen heeft
dat Marit zo’n grote woordenschat bezit.
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KUNST EN
CULTUUR

Achterhoekse Poort

Lezingen en workshops
In het programma ‘Beleef het in de Bieb’ organiseert de

Bibliotheek in 2017 lezingen en cursussen op gebied van

kunst en cultuur. Kunsthistoricus Maria Driessen verzorgt een
cursus over ‘de veelzijdigheid van architectuur, een overzicht
vanaf de jaren vijftig en een cursus over de ontwikkeling

van fotografie na 1900. Daarnaast een lezing over beeldende
kunstenaars en de beeldende kunst door de eeuwen heen.
Deze lezingen worden altijd goed bezocht en uitstekend
beoordeeld door de bezoekers.

Exposities
De Bibliotheek biedt plaatselijke en regionale kunstenaars en
andere geïnteresseerden de gelegenheid te exposeren.

EXPOSITIES 2017:

100 jaar Fiep: De Bibliotheek laat de hoogtepunten zien uit
het oeuvre van Fiep Westendorp, begeleid met een verhaal
over haar leven.

Jong en Oud verbinden: De expositie toont de avonturen

en het contact dat jong & oud samen een jaar lang hebben
beleefd tijdens het Project ‘it scoot to be here’. De expositie

wordt op 8 september geopend door wethouder Henk Rijks.
Olieverf Schilderijen Machteld Epema
Doorlopend zijn er in de vitrines exposities van de Aaltense
Musea en de VVV Aalten.
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Interview met Dianne Vriezen
Gastvrouw bij Beleef het in de Bieb
Waarom ben je vrijwilliger geworden bij de Bibliotheek?

Ik zag een oproep staan op de site en was net gestopt met een bestuursfunctie bij een

belangenvereniging. Ik had tijd over en het is een leuke combinatie. Ik steek er zelf wat van op,
ik vind het leuk andere mensen te ontvangen en ontmoeten en ik help een ander.
Wat maakt jou enthousiast?

Ik word van de bieb heel enthousiast. Al sinds ik een klein kind was, kom ik er veel en graag.

Ik hou van boeken en ben breed geïnteresseerd. Ik vind de bieb een gezellige plek. Het is ook

mooi om te zien hoe de bieb steeds meer activiteiten aanbiedt zoals workshops en cursussen,
maar ook digitaliseert. Zodat jongeren ook weer komen. Ook de samenwerking tussen de
bibliotheken vind ik een goede zaak.

Hoe zie je de toekomst voor de Bibliotheek?

Het blijft belangrijk om lezen te promoten en boeken aan te bieden. De bibliotheken krijgen

denk ik een meer diverse functie doordat er zaken gecombineerd worden. Zoals de bank of vvv
of spelotheek in de bieb. Maar er zijn vast meer combinaties denkbaar. Ook is het belangrijk

allerlei zaken digitaal aan te bieden en ook het aanbod van bijvoorbeeld de workshops door te
ontwikkelingen.

Welke dienst van de bieb zou jij aan anderen adviseren?

Alle diensten eigenlijk wel. Het zou goed zijn als anderen eens op de site zouden kijken.

Het zal veel mensen denk ik wel verrassen dat de bieb ook veel workshops heeft en andere
activiteiten zoals een handwerk café.
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ONTMOETING
EN DEBAT

Achterhoekse Poort

De Bibliotheek is een maatschappelijke partner die samen
met andere organisaties uitdagingen in de samenleving

Van het project ‘’Stimuleren van Ondernemerschap’,

doen in de maatschappij. Iedereen kan bij de Bibliotheek

2016 mee gestart zijn, worden in 2017 twee onderdelen

in contact komen met anderen. Zo dragen wij bij aan het

en het project ‘Voorleesmaatjes’ in de Bibliotheken

aanpakt. Wij dragen er aan bij dat meer mensen mee kunnen

waar de medewerkers van de Achterhoekse Poort in

nieuwe kennis en ideeën opdoen, zichzelf ontwikkelen en

gestart: ‘de Social Lounge’ in de Bibliotheek Varsseveld

voorkomen van laaggeletterdheid en eenzaamheid.

Aalten en Ulft.

Mama Café en Ouders & Co
Het Mama Café in de Bibliotheek Aalten en Ouders & Co in

Social Lounge

Yunio jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin

ingericht: een ontmoetingsruimte voor alle Varssevelders,

de Bibliotheek Dinxperlo is een ontmoetingsinitiatief van

In de Bibliotheek Varsseveld wordt de ‘Social Lounge’

en de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Het is de plek waar

een plek ook waar nieuwkomers kunnen socialiseren en

ouders en hun kinderen ( 0–4 jr.) elkaar kunnen ontmoeten,
ervaringen kunnen delen en inspiratie kunnen opdoen met

betrekking tot de opvoeding van kinderen en ouderschap. Een
gastspreker gaat elke bijeenkomst in op een thema over de
ontwikkeling van jonge kinderen.

Het Mama Café wordt in 2017 10 keer gehouden en bezocht

door gemiddeld 10 moeders met kinderen. In Dinxperlo zijn

er 6 ontmoetingsochtenden waarbij gemiddeld 4 ouders met
kinderen aanwezig zijn. Uitzondering is de themaochtend

integreren. Elke vrijdagmiddag komen diverse mensen

praten over hun werk, over opvoeding en onderwijs, over
hobby en sport en nog veel meer.

De tijdschriftencollectie en het Taalpunt krijgen er hun plek,

er staat een computer waarop geoefend kan worden met de
Nederlandse taal en rekenen.

Bekijk de opname van Regio 8 over de Social Lounge

Muziek op Schoot waar 30 deelnemers bij aanwezig zijn.
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Voorleesmaatjes

Dagbesteding

“Samen (voor)lezen:

In 2017 zijn 5 mensen met een verstandelijke beperking

Samen genieten van verhalen en van elkaar!’
De Bibliotheek start in samenwerking met de coördinatoren
Welzijn van Stichting Marga Klompé en basisschool St. Jozef
een nieuwe activiteit: Samen (Voor)lezen. Leerlingen uit

groep 7 van de St. Jozefschool uit Aalten gaan voorlezen aan
ouderen, in de Bibliotheek Aalten.

via dagbesteding in de Bibliotheek Dinxperlo aan het

werk. Zij helpen mee in de Bibliotheek met eenvoudige

werkzaamheden, lezen kinderen voor en knutselen met de

kinderen in de Bibliotheek. Ook verzorgen zij klussen voor de
basisscholen de Wegwijzer en Sint Liborius en kinderopvang
Humanitas, die allen in hetzelfde pand gehuisvest zijn.

Met ‘Samen ( Voor) lezen wil de Bibliotheek een gezellige

De mensen van de dagbesteding werken mee aan een aantal

ontmoeten en waarbij ze beiden plezier beleven aan het

Kookboek: Samen met de bezoekers van de Bibliotheek

ochtend organiseren waarbij ouderen en kinderen elkaar
(voor)lezen van mooie, leuke of herkenbare verhalen.

Voor ouderen die moeilijk ter been zijn kan vervoer geregeld
worden. De electrokar van Marga Klompé is hiervoor

inzetbaar. In het najaar gaat in de Bibliotheek Ulft in

samenwerking met Azora Debbeshoek en kindcentrum de
Oersprong Ulft een zelfde project van start.

projecten.

Dinxperlo hebben zij een uniek kookboek gemaakt. Dit
kookboek, ’Voor jou door jou’ met 120 recepten, wordt

tijdens de Kookboeken 7-daagse gepresenteerd en te koop
aangeboden. Foto mensen dagbesteding

Samenwerking Workmate Company: De werknemers van

de Workmate Company uit Lichtenvoorde, een bedrijf waar
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken,

hebben op aanvraag van de Bibliotheek een picknicktafel

gemaakt. Deze tafel is gebracht door mensen van Workmate

Company en in ontvangst genomen door de mensen die in de
Bibliotheek Dinxperlo werken. Foto ontvangst picknicktafel

Bibliotheekcafés
In de Bibliotheek kunnen mensen elkaar ontmoeten,

informeren en inspireren tijdens de diverse cafés die

wekelijks en/of maandelijks worden georganiseerd, begeleid
door vrijwilligers: de Internet / tablet/smartphone cafés, het
handwerkcafé en de bijbel-spel-groep en het Mama Café en
Ouders & Co. Foto internetcafé
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Jaarcijfers

Achterhoekse Poort

Leden
Jeugd t/m 12 jaar
Jeugd 13 t/m 17
Volwassenen
Senioren 65+
Gastleners
Totaal

5.747

2.306

3.496

1.946
22

13.517

De Bibliotheek
op School
Scholen 14
Leerlingen 2001

E Book
accounts
1621

Aantal
uitleningen
Vestigingen 499.129
De Bibliotheek
op School: 33.646
E-books: 12.956

Totaal aantal
bezoekers
Rond 210.000
(exact aantal onbekend
vanwege defect telsysteem)
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SAMENWERKINGSPARTNERS

Achterhoekse Poort

Een samenwerkingspartner is een organisatie of individu die

Voor het activiteitenprogramma wordt samengewerkt met

afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die

landelijke organisaties als Stichting Hoormij bij de lezing over

bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat door een optimale
van de Bibliotheek Achterhoekse Poort.

De vormen van samenwerking komen op diverse plekken in
het jaarverslag aan de orde.

Partners lokaal
Lokaal vindt de Bibliotheek steeds meer samenwerkings
partners. Boekhandel, AchterhoeksKunstcafé (lezingen)

Figulus Welzijn ( educatie- en mediawijsheid activiteiten,

vrijwilligers) Taalhuis Aalten Yunio Jeugdgezondheidszorg
( Mama Café en Ouders & Co Boekenpret), Sensire,

Peuterspeelzalen en kinderopvang, basis-en voortgezet
onderwijs, Taalstaaltjes, DRU Cultuurfabriek, Stichting
Zorgcombinatie Marga Klompé (voorleesmaatjes

diverse plaatselijke zzp ‘ers en ondernemers maar ook met
Tinnitus.

Partners regionaal/
provinciaal
Rijnbrink (advisering en ondersteuning) Achterhoekse
Bibliotheken (Taalhuis en samenwerking Sambis)

Kruiswerk (cursusaanbod) ROC Graafschapcollege

(Taalhuis en Taalmaatjes), Rijn/IJsselcollege (taalhuislokaal)
Bondgenootschap Geletterdheid (laaggeletterdheid) ,
Feestfabriek (Festivals)

Partners Landelijk

en Nationale Voorleeslunch) Azora Debbeshoek

(voorleesmaatjes) VVV Oude IJsselstreek, Rabobank (

servicepunt in de Bibliotheek Varsseveld) Sociaal Raadslieden
Helpgewoon en Sociaal Team/Helpgewoon (belastingdienst,
schuldhulpmaatjes, digitale ondersteuning) Workmate
Company (samenwerking dagbesteding Dinxperlo)

iPad4senior ( digitaal cursusaanbod) Estinea (dagbesteding

Dinxperlo)
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Raad van toezicht
De Bibliotheek Achterhoekse Poort werkt volgens de landelijke Governance Code Cultuur. Daarin staan de voorwaarden beschreven

voor goed bestuur in de culturele sector, een adequaat toezicht en een transparante verantwoording, aangevuld met aanbevelingen
voor de dagelijkse praktijk.

Functies en nevenfuncties Leden Raad van Toezicht Bibliotheek Achterhoekse Poort 2017
Theo van Amersfoort: Voorzitter, sinds 2014
Voorzitter PvdA Oude IJsselstreek

Carolien de Boer: Algemene dienstverlening, sinds 2016
Manager PeuterPlus Bambi

Vrijwilliger Programmering, PR en Communicatie bij Filmtheater Schiller Aalten
Paul Grimmelikhuizen: Financiële zaken, sinds 2016
Voorzitter vereniging “Het Zevenhuis” Varsseveld
Bestuurslid Van KansPlus Nederland

Integratie-coach bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Secretaris van de Vereniging van Eigenaren Resort Duynzicht Julianadorp aan Zee
Lid van het NBA (Nederlandse beroepsorganisatie van Registerac countants)
Marijke Hillen: Algemene dienstverlening, sinds 2013
Casemanager, Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Jan Lunshof: Juridische zaken, sinds 2010

Bestuurslid PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) Varsseveld en omgeving
Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Mauritshove Varsseveld
Inge te Winkel: Human Resource Management, sinds 2014
Eigenaar en werkzaam bij te Winkel & te Winkel
Voorzitter Stichting Ieder1anders

Bestuurslid VIT-hulp bij mantelzorg

Voorzitter Stichting Vrienden VIT-hulp bij mantelzorg
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Vestigingen
Aalten
Hogestraat 10
7122 BV Aalten
Dinxperlo
Nieuwstraat 47
7091 DE Dinxperlo
Gendringen
Bringenborg 5
7081 AZ Gendringen
Terborg
Herman van Velzenstraat 1
7061 DD Terborg

Servicebureau
088-0062929
de Bibliotheek Achterhoekse Poort

Ulft
Hutteweg 24
7071 BV Ulft
Varsseveld
Borchgraven 4
7051 CW Varsseveld

@BibliotheekAP

Achterhoekse Poort
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