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Onze bibliotheken zijn er voor iedereen
Wij zijn trots op het bibliotheekwerk in de gemeente
De Wolden. Onze bibliotheken nodigen mensen uit
om met elkaar in contact te komen. Ze dagen je uit om

5

nieuwe dingen te ontdekken. Ze geven gelegenheid
om zaken te ondernemen. Ze helpen je als je er niet uit
komt met je DigiD. Het is dé plek waar je gratis kunt
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internetten als je computer het niet doet. In sommige
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Cijfers
activiteiten

bibliotheken kun je cursussen volgen, in andere

Digitale 24/7 service

bibliotheken zijn creatieve ochtenden. En ja, er zijn ook

Daarnaast ontwikkelt het bibliotheekwerk

nog boeken. En tijdschriften. En kranten. En dvd’s.

zich steeds meer op digitaal gebied. Naast het
uitlenen van e-books bieden we een digitale 24/7
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samen

service, maken veel inwoners gebruik van de

Wat we doen, valt nog steeds binnen de wettelijke

cursussen Klik&Tik en Aan de slag met je DigiD

taken: leesbevordering, kennis & informatie,

en bieden we jong en oud de kans om zich de

educatie, kunst & cultuur en ontmoeting. We doen

21e-eeuwse vaardigheden eigen te maken. We

het alleen op een eigentijdse manier, samen met

bieden belastingspreekuren maar helpen ook

onderwijs, kinderopvanglocaties, zorginstellingen,

inzicht te krijgen in de effecten van de sporen die

dorpsverenigingen en de plaatselijke middenstand.

we achterlaten op het internet. Onze Data Detox

‘Samen’ is het sleutelwoord. In al onze bibliotheken

Kit helpt iedere inwoner veilig gebruik te maken

zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan om de

van het internet.

maatschappelijke-educatieve bibliotheek te worden die

Er is veel bewerkstelligd en we zijn nog niet klaar.

open staat voor iedereen. Daar hebben we in 2019 een

Ook in 2020 zetten we de schouders eronder,

enorme stap in gezet.

zodat de inwoner van De Wolden zich steeds
meer bewust wordt van de bibliotheek, de plek
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Taalcongres
‘Samen’ is het sleutelwoord
Vernieuwde Mosaic
Inloopspreekuur gemeente

•

In onze bibliotheken telt en doet
iedereen mee. Wij willen altijd
dichtbij zijn: fysiek, online of in
welke vorm dan ook.

Wat is er allemaal gebeurd?

waar iedereen de kans krijgt om te ontdekken,

We zijn gestart met de BiebFabriek, een fantastisch

ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en

programma om kinderen op een speelse manier met

ondernemen, en zo volwaardig mee te doen in de

techniek in aanraking te brengen. In de zomer hebben

maatschappij.

we knutselmiddagen georganiseerd voor kinderen.
Joris’ Kerstboom stond in de bibliotheken met zijn
mooie wensen. De Bibliotheek op school en BoekStart in
de kinderopvang zijn vaste onderdelen geworden van
ons aanbod voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. De eerste

18

Mevrouw R. Stummel-Kleis
voorzitter stichting
openbare bibliotheek
de wolden

gesprekken zijn gevoerd om in het voortgezet onderwijs
de Bibliotheek op school te realiseren.
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top 3

Wij zijn het maatschappelijk
hart van de samenleving en
verbinden actief inwoners
met elkaar.

taalbingo

wie zijn wij?

Heel Zuidwolde kookt

ons team

Op 6 november hebben wij met Welzijn De Wolden Heel

Ons team bestaat uit een lokaal coördinator, vijf

Zuidwolde kookt georganiseerd. Inwoners van Zuidwolde

frontofficemedewerkers, een educatieadviseur, een

konden op die dag koken voor andere inwoners van

educatiemedewerker en zestig vrijwillige medewerkers.

Zuidwolde. Mensen konden zich aanmelden en aangeven

In 2019 is de actieve rol van de vrijwillige medewerkers

of ze voor iemand wilden koken of bij iemand anders

uitgekristalliseerd. In Bibliotheek De Wolden hebben

wilden eten. In de bibliotheek was er van tevoren een

acht vrijwilligers de vrijwilligersacademie gevolgd,

meet & greet waar de mensen elkaar konden ontmoeten.

de overige vrijwilligers die in de uitlening werken,

De achterliggende gedachte is om mensen met elkaar

hebben deze academie gevolgd in de voorgaande jaren.

te verbinden door samen een maaltijd te koken en te

Zij kunnen ondersteuning bieden in de uitlening. De

gebruiken.

frontofficemedewerkers hebben daardoor meer tijd om

In het kader van de Week van de Alfabetisering

te investeren in de nieuwe taken van de bibliotheek,

is er op 11 september een taalbingo en een

zoals het leggen van verbindingen met andere

lunch georganiseerd voor zowel taalcoaches

roeg!

organisaties en het organiseren van activiteiten om

als cursisten van het Taalpunt. De taalbingo

Vanaf september 2019 maakt Biblionet Drenthe deel

de basisvaardigheden te vergroten. De professionele

werd gehouden in de Bibliotheek De Wijk. Het

uit van Roeg!, een samenwerkingsverband tussen de

medewerkers hebben gebruikgemaakt van het

verhaal werd voorgelezen door Kees Opmeer,

provincie Drenthe, RTV Drenthe, Staatsbosbeheer, IVN,

ontwikkelaanbod van Biblionet Drenthe.

kinderboekenschrijver uit Ruinen. Na afloop

Landschapsbeheer Drenthe, Het Drents Landschap, Natuur &

van het spel genoten de aanwezigen van een

Milieu Drenthe en Natuurmonumenten. Deze organisaties

gezamenlijke lunch.

maken samen een tv-programma over natuur en een

Onze klanten

online platform. Roeg! Junior richt zich op scholieren

Wij nemen deel aan BiebPanel, een onderzoeksplatform

in de bovenbouw van het basisonderwijs. Roeg! is in de

dat speciaal is ontwikkeld voor de bibliotheekbranche.

bibliotheken De Wijk en Gieten gestart in januari 2020 met

Deelnemers worden drie keer per jaar ondervraagd

de pilot Vogels in de winter, met activiteiten, workshops

over een thema. In 2019 waren dat de Week van de

en lezingen. De partners hebben dit programma gemaakt,

Alfabetisering, activiteiten en gebouw/MFA. Een

Biblionet Drenthe faciliteert. Ook kunnen leden van de

belangrijke uitkomst was dat vrijwel iedereen het

bibliotheek een Roeg!-rugzak lenen met diverse materialen

belangrijk vindt dat de bibliotheek aandacht besteedt

en een verrekijker.

aan laaggeletterdheid, maar dat niet iedereen op

Bibliotheek De Wolden bestaat uit de
vestigingen De Wijk, Ruinen, Ruinerwold
en Zuidwolde en uitleenpunt Alteveer/
Kerkenveld. Ook zijn er zes vestigingen
van de Bibliotheek op school (dBos). In
2019 werd de liquidatie van Stichting
Bibliotheek De Wolden voorbereid. Het
werk van de stichting wordt begin 2020
overgenomen door Biblionet Drenthe,
de provinciale ondersteuningsinstelling
van de twaalf bibliotheken van Drenthe.

Vrijwel iedereen vindt het
belangrijk dat de bibliotheek
aandacht besteedt aan
laaggeletterdheid.

de hoogte was van activiteiten in de Week van de
Alfabetisering.
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ontmoeten
De bibliotheek is het maatschappelijk hart
van de samenleving. Wij verbinden actief
inwoners met elkaar. Daarom organiseren
we activiteiten in de bibliotheek met als
doel mensen met elkaar in contact te
brengen.

onze activiteiten

In de grote bibliotheken was
Joris’ Kerstboom weer aanwezig.
Bibliotheekbezoekers kregen de kans om
een vriend, familielid of geliefde in het

Stap in en reis mee

licht te zetten door een wens of foto op te

In de Kinderboekenweek hebben wij activiteiten

hangen in de boom.

georganiseerd in het kader van het thema Reizen. Zo
konden kinderen spelletjes spelen, een zelfrijdend
voertuig maken of meedoen met één van de andere

Op 6 november hebben wij Heel Zuidwolde

activiteiten. De bibliotheek heeft in samenwerking

Kookt georganiseerd. Dit was een activiteit

met Qbuzz kinderen kennis laten maken met vervoer

voor en door bewoners van Zuidwolde die

in een bus. Een buschauffeur van Qbuzz vertelde over

voor elkaar wilden koken.

de werkzaamheden achter het stuur. Ook werd er in
de bus voorgelezen. Voor het basisonderwijs is een
inspiratieavond georganiseerd in samenwerking met
Scala, centrum voor de kunsten. Leerkrachten hebben
veel tips ontvangen om het leesplezier op school een
extra stimulans te geven tijdens de Kinderboekenweek.

Babbelen bij een bakkie
Speciaal voor de vrouwelijke cursisten van het Taalhuis
organiseren we samen met Welzijn De Wolden elke
week in Zuidwolde een uurtje Babbelen bij een bakkie.
Dit is een extra gelegenheid voor de cursisten om op
een ontspannen manier met elkaar te praten. Kinderen
die niet naar school gaan mogen mee komen en de
buurvrouw mag ook mee komen als ze daar zin in heeft.

Creacafé
Eens per maand wordt er een Creacafé georganiseerd
in de bibliotheek. De deelnemers nemen hun eigen
werkstuk mee en kunnen zo elkaar stimuleren. Een paar
keer per jaar wordt er een workshop aangeboden.

4
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ontwikkelen
De bibliotheek is dé specialist op het gebied van
lezen en taal- en digivaardigheid. Wij sluiten met
onze activiteiten aan bij landelijke evenementen
zoals Nederland Leest, de Boekenweek en de
Kinderboekenweek, de Nationale Voorleeslunch en
de Nationale Voorleeswedstrijd. Daarbij werken
we het liefst samen met andere organisaties en
inwoners.

onze activiteiten

Het Taalhuis houdt wekelijks spreekuur.
Hier kun je terecht met vragen over leren
lezen en schrijven, of als je taalcoach wilt
worden.

BoekStart

Bij het digitaal spreekuur kun je terecht

Alle baby’s van drie maanden of ouder krijgen van de

met vragen op het gebied van computers,

gemeente een BoekStartbon. Met deze bon kunnen zij

e-readers, tablets of smartphones.

gratis lid worden van de bibliotheek, en daarbij krijgen
ze een BoekStartkoffer cadeau. Doel is kinderen op
jonge leeftijd al in aanraking te brengen met boeken.
Ook organiseren onze bibliotheken maandelijks
voorleesuurtjes voor de jongste lezers. Inmiddels
hebben we met vier kinderopvanginstellingen
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor
BoekStart in de kinderopvang. Deze BoekStartlocaties
beschikken nu over een stimulerende leesomgeving
en geschoolde voorleescoördinatoren. Ook stelt de
bibliotheek boekencollecties beschikbaar voor de
BoekStartvoorleeshoek.

Leren werken met de computer
Wij organiseren een aantal activiteiten om mensen te
helpen digitaal vaardiger te worden. We werken daarbij
samen met Welzijn De Wolden. In 2019 hebben we zes
Klik&Tik-cursussen aangeboden aan mensen die willen
leren omgaan met de computer. Ook is een cursus Aan
de slag met je DigiD gegeven, waaraan veertien cursisten
hebben deelgenomen.

4
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ontwikkelen

lotte
in beeld

Bibliotheek de wolden
vindt dat iedereen de kans
moet krijgen om te leren lezen,
schrijven of rekenen.

Op 6 november 2019 werd in een
aantal huizen in Zuidwolde een
speciale maaltijd gekookt. Daar
kwamen mensen eten die zich
hadden opgegeven voor Heel
Zuidwolde kookt. Lotte Koolhof:
‘Een leuke manier om mensen bij
elkaar te brengen.’

De Bibliotheek op school
In onze gemeente zijn veertien basisscholen. Hiervan nemen
zes scholen deel aan de Bibliotheek op school (dBos). In al
deze scholen is een bibliotheek aanwezig met een mooie
actuele collectie voor 4-12-jarigen. Belangrijk onderdeel
van dBos zijn de activiteiten gericht op leesbevordering
en mediawijsheid/informatievaardigheden. We houden
de resultaten bij met een landelijk meetinstrument: de
Monitor. Samen met de directie en de leescoördinator
bekijken wij hoe dBos de gewenste bijdrage kan leveren

Nieuwe ontmoetingen

aan het leesplezier en de lees- en informatievaardigheid

Lotte Koolhof is buurtopbouwwerker bij Welzijn De Wolden.

van de kinderen. Een van de speerpunten uit de Monitor

Dus toen Bibliotheek De Wolden met het idee kwam om Heel

van 2019 was ouderbetrokkenheid. In najaar 2019 is een

Zuidwolde kookt te organiseren, was ze meteen enthousiast.

start gemaakt met verdere implementatie van dBos op drie

‘Het idee was dat mensen die elkaar niet kenden, bij elkaar

scholen van Stichting Wolderwijs.

zouden gaan eten,’ vertelt Lotte. ‘Uiteindelijk zijn er drie

Ultieme ontspanning
crosslopen
op onverharde grond

matches gemaakt. Die hebben elkaar ontmoet bij een meet &
greet-bijeenkomst om te zien of het klikte. Na afloop bleken

taalpunt

de etentjes een groot succes. De Plus-supermarkt heeft die

Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te leren

etentjes gesponsord, daar waren we heel blij mee.’

Samen doen
gezellig uit eten,
bijvoorbeeld Spaanse tapas

lezen, schrijven of rekenen. Daarom is er in alle vestigingen
gelegenheid om via het Taalpunt les te krijgen van een

Lage drempel

taalcoach. In 2019 waren er 25 taalcoaches actief, die totaal

In de bibliotheek werd er in oktober een lezing over voeding

39 cursisten begeleidden. Het Taalpunt wordt gecoördineerd

georganiseerd en eind november een kookworkshop. ‘Wij zijn

door een professional van het Drenthe College. Daarbij wordt

heel blij dat de bibliotheek dit soort activiteiten ontplooit,’

gebruik gemaakt van de materialen van Stichting Lezen en

zegt Lotte. ‘Mensen lopen makkelijker een bibliotheek in

schrijven. In het kader van bestrijding van laaggeletterdheid

dan bij een zorginstelling of een dokter. Daarom houden wij

hebben wij tijdens de Week van de Alfabetisering een lunch

vanaf januari 2020 elke week spreekuur in de bibliotheek.

en taalbingo georganiseerd voor deelnemers en taalcoaches

Wij hopen daarmee een grotere doelgroep te bereiken.’

en intervisie-avonden.

Helaas komt Lotte voorlopig zelf niet toe aan het lezen van

Emma’s liefste voorleesboek
Pip wil dansen
Vivian den Hollander

boeken: ‘Mijn jongste dochter Roos is 10 maanden en mijn
oudste dochter Emma is 7 jaar. Die is dol op lezen: als ik haar
naar bed breng, leest zij mij voor, liefst uit de Pip-serie van
Vivian den Hollander.’

4
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ontdekken

Bibliotheek de wolden
heeft in de vakantieperiode
elke week een prikkelende
activiteit georganiseerd.

De bibliotheek daagt bezoekers uit om
nieuwe dingen te ontdekken, zich te
ontwikkelen in 21e-eeuwse vaardigheden
en net even verder te kijken dan je neus lang
is. De bibliotheek biedt daarom workshops
en knutselmiddagen voor kinderen om hun
technische vaardigheden te vergroten.

21e-eeuwse vaardigheden

Vakantielezen

In onze vestiging in De Wijk, die vorig jaar

Om de bibliotheek ook in de vakantie spannend te maken

getransformeerd is tot bibliotheek nieuwe stijl, is

voor kinderen, hebben wij in 2019 elke week in de grote

bijna elke dinsdagmiddag een activiteit geweest

vakantie een prikkelende activiteit georganiseerd. Zo konden

voor kinderen. Er is volop geprogrammeerd,

kinderen met behulp van een green screen een foto van

gewerkt met stroomschema’s, robotica en

zichzelf laten maken in een bijzondere omgeving, konden ze

geknutseld. Kinderen ontdekken al doende

een vuurtoren maken of een schatkist. Totaal zijn er in onze

allerlei vaardigheden die ze nodig hebben in

gemeente 83 kinderen geweest die hebben deelgenomen

de maatschappij. Ook in de andere vestigingen

aan een dergelijke vakantie-activiteit.

zijn er soortgelijke activiteiten geweest waar
kinderen hun vaardigheden kunnen ontplooien.

BiebFabriek
Om kinderen te helpen (digitale) techniek te begrijpen,
bieden wij een serie knutselmiddagen aan. Die middagen
zijn in het voorjaar van 2019 gestart met Digilab on Tour,
waarbij kinderen uit groep 6, 7 en 8 in de bibliotheek kennis
konden maken met robots en een drone. Na de zomer zijn
wij begonnen met de BiebFabriek: knutselmiddagen waar
kinderen dingen leerden, zoals een rijdend voertuig bouwen,
een deurmatverklikker maken of een robotje aansturen met
een app op je tablet. Aan deze knutselmiddagen hebben 46
kinderen deelgenomen.

coderdojo
Zelf programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen,
games maken: dat is CoderDojo. Tijdens deze lessenserie
leren kinderen op verschillende manieren programmeren.
Bijvoorbeeld een autorobot mBot programmeren met
scratch, een website bouwen, een 3D-ontwerp maken en
nog veel meer.

4
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ontspannen

In de bibliotheek kom je niet alleen om
te leren of te lezen, je komt er ook om je
te ontspannen. Daarvoor staat er in elke
bibliotheek een leestafel met tijdschriften en
staat er ook altijd de koffie en thee klaar.

Bibliotheek de wolden
hecht veel waarde aan het
stimuleren van leesplezier bij
zowel jeugd als volwassenen.

Boekenzoeker

lezing hugo borst

Vanaf januari 2019 is Stella Leenders, alias De Boeken-

Op 29 maart gaf Hugo Borst een lezing in

zoeker, aanwezig in de bibliotheken Zuidwolde en De

Bibliotheek De Wijk in het kader van de

Wijk. De ene week is ze op woensdagmiddag in De Wijk

Boekenweek. Thema van dit jaar was De moeder

te vinden, de andere week in Zuidwolde. Daar helpt ze

de vrouw. Hugo Borst schreef in Algemeen

kinderen, jongeren en ouders met het zoeken naar leuke

Dagblad columns over zijn dementerende moeder

leesboeken, voorleesboeken, informatieve boeken voor

en bundelde die columns in 2015 tot Ma. In 2017

werkstukken of spreekbeurten, spannende nieuwe series,

kwam het boek Ach, moedertje uit.

peuterboekjes en nog veel meer.

Filmavonden
In Bibliotheken Zuidwolde en Ruinen organiseren

leesvirus

we een aantal keer per jaar filmavonden. Hier

In 2019 hebben we een groot aantal activiteiten voor

vertonen we bijzondere films die je anders

basisscholen georganiseerd. Heel succesvol was Leesvirus.

misschien niet zo snel zou zien.

Bij leerlingen van groep 5 en 6 introduceerden we
tien mooie, spannende en grappige boeken. Tijdens

Schaakles

het project lazen de kinderen de boeken, deelden hun

In Bibliotheek De Wijk staan altijd schaakborden,

mening over de gelezen boeken, wisselden leeservaringen

en kinderen waren nieuwsgierig naar de regels

uit en ze deden mee aan een quiz. De uitslag van de quiz

van het spel. Daarom hebben we besloten

bepaalde welk boek het meest ‘besmettelijk’ is.

om in samenwerking met de kinderopvang
schaaklessen aan te bieden aan jonge kinderen.

4
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ondernemen

Gouden tip om kinderen
plezier te geven in lezen?
Durf te spelen en omwikkel
je ideeën met boeken.

De bibliotheek is het platform waar inwoners
en organisaties informatie, kennis en cultuur
uitwisselen. Hier moet je zijn om verbindingen
aan te gaan. Of je nu zelfstandig ondernemer
bent, op zoek bent naar werk of juist een
samenwerkingspartner zoekt.

Taalcongres

‘Samen’ is het sleutelwoord

Op 25 september 2019 vond het Taalcongres

Ook voor instellingen en kleine zelfstandigen wil de

plaats, georganiseerd door Team Educatie

bibliotheek een platform zijn om zich te profileren. In 2019

van Biblionet Drenthe. Hieraan werd door alle

hebben wij samengewerkt met de volgende organisaties:

bibliotheken in Drenthe actief meegewerkt.

Cultureel Platform, Dorpshuis De Boerhoorn, Dorpshuis

Samen met beslissers in het onderwijs,

t Neie Punt, Partners Kerk in Zuidwolde, Stichting Welzijn

kinderopvang en gemeenten werd de aanpak

De Wolden, Vrouwen van Nu, Scala, Wij van Wijnen,

van taalproblemen besproken. En vooral hoe je

kinderopvanginstellingen en basisscholen.

kinderen kunt leren om plezier te krijgen in lezen.
De gouden tip van Matijs Lips, leraar van het jaar

Vernieuwde Mosaic

2018: ‘Durf te spelen en omwikkel je ideeën met

Bibliotheek De Wolden heeft gebruikgemaakt van de

boeken.’

mogelijkheid om een rapportage aan te vragen van
Vernieuwde Mosaic. Dit is een marketingtool waarmee
bibliotheken inzicht verwerven over de kenmerken van
de bewoners in het werkgebied van de bibliotheek. Uit de
rapportage bleek dat in ons werkgebied de drie volgende
doelgroepen het meest vertegenwoordigd zijn: landelijke
vrijheid, gezellige emptynesters, gewoon gemiddeld.

Inloopspreekuur gemeente
In bibliotheken Ruinen en Ruinerwold is elke week
inloopspreekuur van de gemeente De Wolden voor
statushouders. Medewerkers van de gemeente zitten dan in
de bibliotheek omdat dat een laagdrempelige plek is en ze
daardoor dichter bij de inwoners staan.

4
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activiteiten

cijfers

Op deze pagina vind je een impressie van activiteiten
georganiseerd in 2019 in de bibliotheken van
De Wolden, veelal in samenwerking van andere
maatschappelijke en educatieve organisaties.

bibliotheek de wolden

Onze bibliotheek

Lezing Hugo Borst

2019

Bibliotheekvestigingen waarvan 1 servicepunt

5

Bibliotheken op school (dBos)

9

Op 29 maart gaf Hugo Borst een lezing
in vestiging De Wijk in het kader van de
Boekenweek. Thema van dit jaar was De
moeder de vrouw. Hugo Borst bundelde
zijn columns over zijn dementerende
moeder in 2015 tot Ma. In 2017 kwam
het boek Ach, moedertje uit.

Onze collectie

de wolden

totale netwerk

Titels collectie boeken

42.518

927.594

Titels dvd’s, luisterboeken en daisy roms

2.399

35.265

Titels collectie tijdschriften

3.578

36.784

Nieuw aangeschafte titels

4.320

38.838

Onze digitale collectie

2019

2018

Beschikbare e-books (landelijk)

28.116

23.056

7.365

7.210

Titels beschikbaar via PressReader (landelijk)

taalbingo
In het kader van de Week
van de Alfabetisering
vond er op 11 september
een taalbingo plaats en
was er een lunch voor
taalcoaches en cursisten
van het Taalpunt. Het
verhaal werd voorgelezen
door Kees Opmeer, kinderboekenschrijver uit Ruinen.

		

Onze klanten
Leden
Bezoekers online
Leerlingen via de Bibliotheek op school

het gebruik van onze bibliotheek
Uitleningen
Accounts waarmee tenminste één e-book is gedownload
Downloads e-books
Downloads PressReader Biblionet Drenthe
Activiteiten en evenementen
Deelnemers aan diverse activiteiten en evenementen

heel zuidwolde kookt
Op 6 november hebben wij samen
met Welzijn De Wolden Heel
Zuidwolde kookt georganiseerd.
Inwoners van Zuidwolde konden
op die dag koken voor andere
inwoners van Zuidwolde.

boekenzoeker

2019

2018

5.978

6.085

23.007

21.918

591

586

2019

2018

137.451

146.555

326

304

5.219

4.877

28.861

35.551

304

279

5.590

5.128

Vanaf januari 2019
helpt Stella Leenders, de
Boekenzoeker, aanwezig
in Bibliotheken De Wijk
en Zuidwolde kinderen,
jongeren en ouders met
het zoeken naar boeken
en series.

Lezen in de Qbuzz
In bibliotheken De Wijk en Ruinen konden kinderen tijdens
de Kinderboekenweek spelletjes spelen of een zelfrijdend
voertuig maken. Er was zelfs een Qbuzz: de buschauffeur
vertelde over haar werk achter het stuur. Ook werd er in
de bus voorgelezen.

inloopspreekuur
In bibliotheken Ruinen en
Ruinerwold is elke week inloopspreekuur van de gemeente
De Wolden voor statushouders.
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