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In den beginne…
Op zaterdag 13 september 1919 opende de Openbare Leeszaal 
en Bibliotheek Hengelo voor het eerst haar deuren. 100 jaar 
later is het tijd voor een heel speciale verjaardag. Eén die we 
met alle inwoners van Hengelo willen vieren! 

De opening van de Bibliotheek werd mogelijk gemaakt door 
Coenraad Frederik Stork en zijn vrouw met als kerntaak een 
plek voor persoonlijke ontwikkeling te zijn. 100 jaar later heeft 
de Bibliotheek een belangrijke plek midden in de samen-
leving. 100 jaar later is de Bibliotheek springlevend. Want 
hoewel het aantal uitleningen van boeken afneemt, neemt 
het aantal bezoekers alleen maar toe. 

In dit jubileummagazine kijken we terug op de historie van 
de Bibliotheek Hengelo. We kijken ook naar de toekomst.  
Onze kerntaak is al die jaren nooit veranderd, maar de manier  
waarop we die uitvoeren wel. 

Bomvol programma
In het magazine vind je ook het programma van de  
jubileummaand. We hebben veel extra activiteiten voor je 
georganiseerd! 

Om de start van onze jubileummaand feestelijk in te luiden, 
zijn we eenmalig op zondag geopend. Als je in één bezoek wilt 
zien wat er een heel jaar in de Bibliotheek gebeurt, kom dan 
op 1 september naar de Bibliotheek. Al onze partners zijn aan-
wezig en vertellen je graag meer bij hun stand of in een work-
shop. En we hebben een aantal bijzondere gasten die dag.  

Ook de rest van de maand is er genoeg te beleven. We hebben 
lezingen, exposities, workshops en cursussen, zowel in onze 
vestiging Hengelo Stad als de Hasseler Es. 

Schuif aan bij Aaf Brandt Corstius, Özcan Akyol, Birgit Kunstt, 
Jan & Sanne Terlouw of Maarten van Rossem. Kom genieten 
van de jeugdvoorstellingen Knotsknetter en Joris en de  
geheimzinnige toverdrank. 

Elke zaterdag hebben we jeugdactiviteiten. 7 september staat 
in het teken van Tosca Menten, schrijfster van Dummie de 
Mummie, 14 september is Roald Dahl-dag en staat alles in het 
teken van boeken. Op 21 september draait het om Techniek in 
de bieb.  Als klap op de vuurpijl sluiten we de jubileummaand 
af op zaterdag 28 september met een grootse festivaldag voor 
het hele gezin!

Wie jarig is, trakteert
100 jaar Bibliotheek Hengelo, dat vieren we met jou!  
Daarom zijn heel veel activiteiten in de maand september 
gratis toegankelijk.

En als extraatje krijg je op zondag 1 en zaterdag 28 september 
een gratis ijsje op vertoon van je bibliotheekpas. Ben je nog 
geen lid? Meld je dan in september aan en maak kans op 
mooie prijzen. 

Namens alle medewerkers,
Anja Annink, Diane Wevers, Ilse van den Einde, Lydia Vriezen, 
Maartje Kamp, Nicol Wekamp, Peter Bonekamp

Veel activiteiten in september zijn gratis. 
Het reserveren van een kaartje via onze  
website of klanten service is verplicht. 
www.bibliotheekhengelo.nl/100jaar
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8 PROGRAMMA FEESTMAAND
 Een feestmaand, dat is het zeker! Een bomvolle maand 

vol met leuke activiteiten. Natuurlijk activiteiten die je 
van ons gewend bent, maar ook een aantal activiteiten 
die speciaal door deze maand zijn bedacht. 

20 INTERVIEW RENÉ SITEUR
 Je zult maar directeur van de Bibliotheek zijn die haar 

100jarig bestaan viert… Wat is er allemaal gaande in 
Bibliotheekland? Hoe ga je daar mee om? In dit interview 
vertelt René hier alles over. 

24 LEZEN MAAKT JE RIJK
 Niet rijk met veel geld ofzo, maar rijk met alles wat 

onbetaalbaar is. Lezen geeft je heel veel vrienden, die 
zo dun zijn als het papier van je boek. De ene keer een 
man met een hoed, de volgende keer een lachende 
hond. Door te lezen reis je de hele wereld over vanuit je 
warme stoel. Astrid van Dam vertelt ons waarom lezen 
ons leven verrijkt.

25 MAAK JE EIGEN BOEKONTWERP!
 Voor de kinderen onder ons, grijp nu de kans om je 

eigen boekcover te ontwerpen en versier met jouw 
tekening de Bibliotheek tijdens de jublieummaand. 

28 INTERVIEW MONIC GIERVELD EN 
ILSE VAN DEN EINDE

 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar! Een veel gehoorde 
uitspraak, maar daarom niet minder waar. Waarom dit 
zo is leggen Monic en Ilse in dit interview uit. 

31  DE MOOISTE BOEKEN EN FILMS
 Bibliotheek medewerkers hebben de hele dag de 

mooiste boeken en de fijnste films om zich heen. 
 Dus, niet zo gek dat er in de vrije tijd van de 

bibliotheekmedewerker heel wat wordt afgelezen en 
vele DVD’s de revue passeren. Een aantal medewerkers 
deelt hun lievelingsboek- of film met jou, wie weet raak 
je wel geïnspireerd… 

34 LEZEN IS VOOR IEDEREEN!
 Judith Kempers is in de geschiedenis van de Bibliotheek 

in gedoken. Waar is het begonnen? Wat heeft Stork 
daarmee te maken? Lees en ontdek de historie van 
Bibliotheek Hengelo

38 MAAK KENNIS MET COFFEE-STAR
 In de Bibliotheek kun je ook terecht voor een lekkere 

bak koffie, maar wie zorgen daarvoor? Maak kennis 
met het team van Coffee-Star en kom erachter wat hun 
september verrassing is… 

41 HET SCHRIJVERSCAFÉ
 Het bestaan van een schrijver hoeft niet eenzaam te 

zijn. Ontmoet andere schrijvers, taalkunstenaars en 
creatievelingen bij het Schrijverscafé. Maak kennis met 
het Schrijverscafé!

Veel activiteiten in het kader van het 

100-jarig jubileum zijn gratis te bezoeken, 

soms is reserveren wel noodzakelijk. 

Voor meer informatie kun je terecht 

op onze website: 

bibliotheekhengelo.nl/100jaar 

Hele maand september een expositie van 
Quentin Blake

De hele maand september is de reizende expositie met het 
werk van Quentin Blake te vinden in Bibliotheek Hengelo 
Stad. Quentin Blake geeft in deze tentoonstelling de 
bezoeker een kijkje in zijn hoofd: hoe maakt hij op basis 
van een tekst illustraties maakt?

Inhoudsopgave 
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Ambassadeur van de Bibliotheek

JOUDI MOUBAYED
“Tijdens mijn taalstage in de 
Bibliotheek heb ik Nederlands 
geleerd. Nu ben ik vrijwilliger.”
#100jaarbiebhengelo



Wie jarig is, trakteert!
>> Heel veel gratis activiteiten

Kijk in het programma of op
bibliotheekhengelo.nl/100jaar voor alle details.

>> Gratis ijs
Kom op zondag 1 september of zaterdag 28 september 
naar de Bibliotheek Hengelo Stad voor een gratis ijsje 
op vertoon van je bibliotheekpas.

>> Nog geen lid van de Bibliotheek? 
Word dan lid in september 2019 en draai aan ons 
prijzenrad*.  Beproef je geluk en win één van onze 
mooie prijzen: van gratis cursus tot een heel jaar lang 
gratis lenen.

* In Bibliotheek Hengelo Stad

zondag 1 september
Openingsdag feestmaand

Op 1 september opent Bibliotheek Hengelo  
de jubileummaand op gepaste wijze! 
 

Samen met de partners van de bieb is er een verrassend en divers 

programma gecreëerd waarbij er voor iedere Bibliotheekliefhebber iets 

leuks te doen is! Vandaag kun je kennis maken met de partners, zelf aan 

de slag gaan of alleen rondkijken: Wat jij wil! De meewerkende partners 

zijn: Alliance Française, Bewust Twente, BoekStart, De Bibliotheek op school, 

DeBroekriem, Dichterscollectief Niet Zwichten Maar Dichten, DigiHulp, EMA 

Italiaans, Ervaar het OV, Filmhuis Hengelo, Hengelo Leest, Informatiepunt 

Digitale Overheid, Jetje Breien, Jolly Feet, Mammacafé, NMR Hengelo, Novo 

Holos, Oyfo, Schrijverscafé, Senia Leeskringen, SeniorWeb, Slechthorend 

Drenthe, Overijssel en Gelderland, Sollicitatiespreekuur, Student in Beeld, 

Taalpunt Hengelo, TalentPlus, Tetem, Twentehoes, U3L, Verkeersschool 

Brünen, Wijkracht en Wikikring Twente.
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woensdag 4 september | 10:00 – 11:30 uur

MAMMACAFÉ zwanger & baby  
De hechting en de breinontwikkeling  
van je kindje 
Het Mammacafé in Hengelo is een gezellige plek waar 
je andere ouders kunt ontmoeten. Je kunt er ervaringen 
uitwisselen en je kindje kan fijn spelen. Het Mammacafé is 
iedere woensdagochtend tussen 10:00 en 11:30 uur geopend. 

Vandaag: Een baby voelt dat er van hem gehouden wordt. 
Door dat gevoel kan hij zich goed ontwikkelen. Door je baby 
liefdevol vast te houden, tegen hem te praten en naar hem te 
kijken, ontwikkelt je kind een basisvertrouwen in jou als zijn 
ouder. Melanie Jongbloed komt vertellen over hechting en de 
ontwikkeling van het brein vanaf de babytijd.

woensdag 4 september | 15:00 – 17:00 uur 

Muziekwerkplaats door Oyfo  
Locatie: Hasseler Es
Zou jij graag een instrument willen leren bespelen, maar 
weet je nog niet zo goed welk instrument je het leukste vindt? 
Misschien maak je thuis al muziek, maar wil je er veel meer 
over leren? Kom dan naar de muziekwerkplaats van Oyfo!
Speciaal voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 

woensdag 4 september | 19:00 – 21:30 uur

LEZING Grenzen van de kunst 
door Parels uit de Kunst 

Als men over kunst praat, is een veel gestelde vraag 
daarbij: “Wat is kunst?” Een definitie is niet gemakkelijk te 
geven. Wie bepaalt nu eigenlijk wat kunst is? Zijn dat de 
tentoonstellingsmakers? Galeriehouders? Kunstkopers? Of 
misschien de kunstenaars zelf? In hoeverre bepaalt de filosofie 

achter het kunstwerk kwaliteit van het kunstwerk? In deze 
boeiende lezing laat Kunsthistoricus Miranda Nieuwenhuis, 
namens Parels uit de Kunst, aan de hand van het werk van 
diverse hedendaagse kunstenaars zien op welke manieren 
zij hun filosofie in hun kunst verwerken en welke aspecten 
verbonden zijn aan het bepalen van de grenzen van kunst.

donderdag 5 september | 19:00 – 20:30 uur

Birgit Kunstt 

Birgit Kunstt is tiktokker, actrice en influencer. Ze speelt al een 
aantal jaar de rol van BO in Brugklas. De televisieserie won 
vele awards, waaronder de Gouden Stuiver op het Televisiering 
Gala. Naast haar eigen YouTube kanaal is Birgit ook heel 
populair op Instagram. Op moment van schrijven heeft zij ruim 
59000 volgers! Ook kun je Birgit kennen van verschillende 
televisieprogramma’s zoals Zap Missie, Ron en het kasteel 
en Zapp Live. Met meer dan 162.000 volgers is ze één van de 
populairste TikTokkers in Nederland. Met deze app kan je 
video’s tussen de 15 seconden en 1 minuut maken waarin je 
playbackt op nummers die beschikbaar zijn gesteld in de app. 
En mensen verzinnen daar allerlei creatieve dingen mee.

vrijdag 6 september | 14:00 – 15:30 uur

WORKSHOP 
Oxytocine… kun je dat eten? 
door Bewust Twente
Als we niet lekker in ons vel zitten en stress ervaren zijn er 
diverse mogelijkheden hoe we hier mee om kunnen gaan. Een 
beroep doen op het zelf genezend vermogen van je lichaam 
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is één van de mogelijkheden. Dit kan onder andere door het 
hormoon Oxytocine, ook wel gelukshormoon genoemd, in ons 
lijf te activeren. Hoe je dit kunt doen? Daar vertelt Simone 
vandaag, namens Bewust Twente, jou graag meer over!

vrijdag 6 september | 19:30 – 21:30 uur

THEATRALE LEZING 
Niemand dan wij, over Wim Sonneveld 
(Kulturhus Hasselo)

Op de honderdste verjaardag van Wim Sonneveld werd het 
boek ‘Niemand dan wij’ gepresenteerd, waarin de onlangs 
gevonden correspondentie tussen Wim Sonneveld en zijn 
levenspartner, ontwerper en tekstdichter Friso Wiegersma, 
gebundeld is. Ook bevat het boek de onweerstaanbare 
Friepels: persoonlijke tekeningen die Wiegersma voor 
Sonneveld maakte. In de theatrale lezing ‘Niemand dan wij’ 
vertellen Hans van der Woude en Frank Jochemsen (auteur 
van het boek) over de schat die zij op de zolder van Wiegersma 
vonden en hoe die vondst tot een boek kwam.

zaterdag 7 september | 10:00 – 14:30 uur

SPECIAAL VOOR DE KINDEREN: Tosca Menten

Vandaag staat helemaal in het teken van Tosca Menten! Om 
11:00 uur kun je in de Grote Zaal terecht om gezellig met 
elkaar de film ‘Dummie de Mummie’ te gaan kijken. Er wordt 
voorgelezen uit de boeken van Tosca Menten en je kunt je 
eigen mummies knutselen. Als kers op de taart is het om 
13:00 uur tijd voor de theatervoorstelling ‘Knotsknetter’: is een 
muzikale ontdekkingstocht vol liedjes en verhalen. 

maandag 9 september | 20:00 – 21:30 uur

INTERACTIEVE LEZING
Verder komen door los te laten
In de interactieve lezing Verder komen door los te laten 
worden verschillende facetten van loslaten onder de loep 
genomen. Loslaten heeft alles te maken met acceptatie, 
vertrouwen en bewustwording. Je hebt veel te winnen als je 
daar aandacht aan geeft. Loslaten geeft vrijheid. En wie wil 
dat nou niet? Wil jij handreikingen om met dit thema aan de 
slag te gaan of lijkt het je leuk om eens op een andere manier 
naar loslaten te kijken? Dan is deze lezing iets voor jou.

dinsdag 10 september | 19:00 – 21:00 uur

Bevalling en kraamtijd
Tijdens je zwangerschap komt er een moment dat je moet 
besluiten waar je wilt bevallen. In het ziekenhuis of thuis 
thuisbevalling? Misschien een lastige keuze als je voor het 
eerst zwanger bent. Is je eerste bevalling moeilijk geweest, 
bijvoorbeeld na een keizersnee? Ook dan kan het zinvol zijn 
deel te nemen aan deze bijeenkomst, die wordt verzorgd door 
een verloskundige en kraamverzorgende.

PROGRAMMA bibliotheekhengelo.nl/100jaar
kijk ook op:
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dinsdag 10 september | 20:00 – 22:00 uur

Özcan Akyol
geïnterviewd door Theo Hakkert 

Vandaag is Özcan Akyol te gast. Deze schrijver, columnist en 
opiniemaker zit niet stil! 
In oktober 2012 verscheen zijn debuut roman ‘Eus’. Dit 
zorgde direct voor veel beroering. Tijdens een optreden bij 
De Wereld Draait Door rekende de auteur af met het gilde 
der allochtonenschrijvers, dat volgens hem vooral bestaat 
uit poseurs, loopjongens en mensen zonder echt verhaal. Hij 
verweet zijn collega’s herhaling in hun werk en wilde absoluut 
niet tot deze categorie worden gerekend – ondanks zijn Turkse 
achtergrond. Vandaag wordt hij geïnterviewd door journalist 
Theo Hakkert, dit gesprek gaat onder andere over het leven 
van Eus, zijn boeken, maar ook over laaggeletterdheid. 
Boekhandel Broekhuis is aanwezig om boeken te verkopen.

woensdag 11 september | 10:00 -11:30 uur

Mammacafé: dreumes & peuter – Tuimeljudo 
Tuimeljudo, wat is dat? De kinderen maken speels kennis 
met judovormen zoals: rollen, vallen, stoeien, samenwerken 
en vooral ook veel plezier hebben op de judomat. 
Chantal Gunnewijk, gediplomeerd judolerares komt dit 
introductielesje verzorgen.

woensdag 11 september | 15:00 uur

FAMILIEVOORSTELLING
Joris en de geheimzinnige toverdrank 
door Epos Ensemble
Mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. 
Het Epos Ensemble maakt kinder- en gezinsvoorstellingen 
waarin verhalen en klassieke muziek tot één geheel worden 
verweven. Deze voorstelling is gebaseerd op het boek van 
Roald Dahl. Joris heeft van zijn moeder de taak gekregen 
om op zijn oude, ziekelijke oma te passen en vooral niet 
te vergeten haar haar drankje te laten slikken om 11 uur. 
Joris is niet al te dol op zijn oma en besluit zelf een drankje 
te brouwen om aan haar te geven. En dan ... gebeuren de 
wonderlijkste dingen!
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woensdag 11 september | 19:30 – 22:00 uur

LEZING
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
door Willem de Jong

Willem de Jong is meer dan 38 jaar werkzaam geweest in het 
speciaal onderwijs en daarna als manager in het werkveld 
onderwijs en kinder- en jeugdpsychiatrie. Momenteel 
geeft Willem voorlichting en training en is hij auteur van 
verschillende boeken over gedrag van kinderen en jeugdigen. 
Hoewel het Nederlandse kind, volgens Unicef Rapporten, tot 
de gelukkigste van de wereld behoren, blijft er veel zorg om 
de Nederlandse jeugd. Het aantal kinderen in de jeugdzorg 
neemt toe, evenals het aantal kinderen dat in armoede 
opgroeit of te maken heeft met echtscheiding, psychische- en 
verslavingsproblematiek in gezinnen en huiselijk geweld. 
In de lezing wordt stilgestaan bij:  ‘de route’: trauma-stress-
gedrag; traumatriggers; hechtingsproblematiek en onderwijs; 
traumasensitief onderwijs.

donderdag 12 september | 16:00 – 19:00 uur

Opruimspreekuur
Heb jij (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig? Sta je voor 
grote veranderingen in je leven? Heb jij je huishouden door 
omstandigheden niet meer op orde? Mis je overzicht op het 
werk? Of vind je het lastig om prioriteiten te stellen? Loop 
dan binnen tijdens het inloopspreekuur. Iedere tweede 
donderdag van de maand is Chloé van Driel van Chloé Happy 
in Organising te vinden in de Bibliotheek Hengelo Stad. 
Voor jou als klant een laagdrempelige manier om te praten 
over ‘opruimen’ aan de hand van jouw persoonlijke situatie. 
Opgeruimd staat netjes, maar geeft vooral rust en ruimte in 
hoofd en huis! 

donderdag 12 september | 10:00 – 11:30 uur

OPEN LEESKRING Nederlands door Senia
Senia is dé landelijke organisatie van leesclubs en muziek-
luisterclubs. In een leesclub lees je meer en je ontmoet er leuke 
mensen. Nieuwsgierig hoe dat er aan toe gaat? Wil je weten of 
zo’n leesclub iets voor jou is? Vandaag kun je een kijkje in de 
Senia keuken nemen en aansluiten bij de Open Leeskring! 

donderdag 12 september | 19:00 – 21:30 uur

CURSUS 
Vrouwelijke Kunstenaars
Kunsthistorica Miranda Nieuwenhuis laat in vijf lessen de 
ontwikkeling van de professionele vrouwelijke kunstenaar 
vanaf de Middeleeuwen tot het heden zien.

donderdag 12 september | 20:00 – 22:00 uur

Aaf Brandt Corstius

Aaf Brandt Corstius behandelt in haar boek ‘Eindelijk veertig’ 
alle veertigersproblemen die natuurlijk eigenlijk kansen zijn; 
al dan niet corrigerende badpakken, het immer doorgroeien 
van de neus en het slinken van het geheugen. Ook bespreekt 
ze universele veertigerswensen zoals een nieuwe carrière als 
yogajuf, een labradoodle en nooit meer actief Oud en Nieuw 
vieren. Ze heeft het ook over kleding, stijl, familie, vriendschap, 
lange en toch gezellige relaties en die grote veertigershobby: 
keihard opruimen. Het zou zelfs kunnen dat de woorden 
‘tuinieren’ en ‘tevredenheid’ vallen. Een complete handleiding 
voor het vieren van de veertigste verjaardag is inbegrepen.
Aaf Brandt Corstius (1975) is columnist voor De Volkskrant, 
Margriet en Flow. Eerder publiceerde ze onder andere de 
boeken Het jaar dat ik 30 werd, Handboek voor de moderne 
vrouw en ABC van het moderne leven.  
Boekhandel Broekhuis is aanwezig om boeken te verkopen.

PROGRAMMA bibliotheekhengelo.nl/100jaar
kijk ook op:



vrijdag 13 september | 9:30 – 11:00 uur

WALK & TALK - Netwerkbijeenkomst
Walk&Talk is dé koffiepauze voor werkzoekenden. Want werk 
zoeken hoef je niet alleen te doen! Je hoort inspirerende 
verhalen, krijgt praktische tips en kunt ervaringen uitwisselen. 
Ook is het zoeken van een baan best wel veranderd. Vandaag 
is de mogelijkheid om met gelijkgestemden te praten of om 
misschien wel de ingang naar een nieuwe baan te vinden…

vrijdag 13 september | 13:30 – 15:30 uur 
Bibliotheek Hengelo Hasseler Es

Computerspreekuur
Computers, internet… Hoe meer u zich er in verdiept, hoe meer 
vragen er komen. Met al deze vragen kunt u bij ons terecht 
tijdens de gratis computerspreekuren!

vrijdag 13 september | 13:00 – 16:00 uur

SYMPOSIUM Laaggeletterdheid
In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen 
16 en 65 jaar problemen met lezen en schrijven. Van deze 
groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Van deze groep 
mensen heeft de helft een baan. De andere helft is werkloos 
of inactief. Mensen die problemen hebben met lezen en 

schrijven lopen meer risico werkloos te raken. Hoe kunnen 
we als professionals laaggeletterdheid beter herkennen en 
bespreekbaar maken? Dat bespreken we op dit symposium.

dinsdag 17 september | 14:00 – 15:30 uur

OPEN LEESKRING Geschiedenis door Senia
Senia is dé landelijke organisatie van leesclubs en muziek-
luisterclubs. In een leesclub lees je meer en je ontmoet er leuke 
mensen. Nieuwsgierig hoe dat er aan toe gaat? Wil je weten of 
zo’n leesclub iets voor jou is? Vandaag kun je een kijkje in de 
Senia keuken nemen en aansluiten bij de Open Leeskring! 

dinsdag 17 september | 19:00 – 21:00 uur

START Linux basiscursus
In de wereld waarin we leven zijn digitale vaardigheden 
onmisbaar. De Bibliotheek biedt cursussen en workshops aan 
op verschillende niveausLinux is net als Microsoft Windows 
en Apple OS-X een besturingssysteem voor computers. In 
tegenstelling tot Windows en OS-X is Linux “vrij beschikbare” 
software. Daarom heeft u met Linux meer controle en 
mogelijkheden op uw computer. Daarmee is ook de uitdaging 
groter als u er mee wilt beginnen. In deze cursus gaat u zelf 
Linux downloaden, installeren, gebruiken en onderhouden op 
een cursus-PC.

Vandaag is het tijd voor de traditionele Boekverkoop! 
Veel voor weinig scoren tijdens de verkoop van afgeschreven 
materialen. De Boekverkoop aangevuld met leuke activiteiten 
voor de echte boekenwurm zoals een inloopworkshop 
‘Creatief met oude boeken’, een Boekenbingo, een gesprek 
tussen Marieke Nijkamp en Kim ten Tusscher over het 
schrijversschap, een schrijfworkshop door Job Creijghton en 

een boekenruil. Naast de boekverkoop staat vandaag ook in 
het teken van Roald Dahl. In de ochtend kun wordt een de film 
‘de GVR’ van Roald Dahl vertoont in de Grote Zaal, ook wordt 
er voorgelezen uit werk van deze schrijver en kun jij op de 
foto met jouw favoriete boekenpersoon, zoals Sjakie (van de 
chocoladefabriek) of Mathilda. 

zaterdag 14 september | 09:00 – 16:00 uur DAG VAN HET BOEK 
Boekverkoop en Roald Dahl 
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dinsdag 17 september | 19:00 - 21:00 uur

START Samsung Tablet  basiscursus
Vandaag is de start van de basiscursus Samsung Tablet, om 
alle fijne kneepjes van het werken met een tablet onder de 
knie te kunnen krijgen. 

woensdag 18 september | 10:00 – 11:30 uur

MAMMACAFÉ  
Verwerking geboortetrauma
Iedere ‘pasgeboren’-ouder herkent zich hierin. Je kleintje 
is eindelijk geboren en je bent er klaar voor. Echter, na de 
geboorte gaat er een nieuwe wereld open die niet altijd zonder 
problemen is: buikkrampjes bij je baby, de baby huilt veel, de 
baby spuugt veel, het overstrekken, de baby wil niet slapen. De 
vermoeidheid en het gevoel van machteloosheid kent iedere 
ouder wel. Onze aanschuifgast van vandaag is Mandy van den 
Dolder, energetisch therapeute en welzijnscoach.

woensdag 18 september | 15:00 – 17:00 uur

Muziek op Schoot, Oyfo
Locatie: Hasseler Es
Zingen en spelen met de kleinsten. Baby’s en peuters vinden 
het heerlijk als de grote mensen met hen zingen en spelen. 
In de cursus Muziek op schoot / Muziek met peuters kunnen 
(groot)ouders samen met hun (klein)kinderen genieten van 
muziek maken.

woensdag 18 september | 20:00 – 22:00 uur

LEZING: Mantelzorg der liefde
door Ingrid Keestra

Ingrid Keestra komt vertellen over haar boek ‘Mantelzorger 
der liefde’. Ingrid is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor 
haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel 
mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg 
vinden in de wereld van de dementie. Met ‘Mantelzorger 
der liefde’ schrijft deze Twentse Hugo Borst een gids voor 

mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke 
ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het 
is om te zorgen voor een dierbare met dementie en geeft 
ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk 
kunt houden. Openhartig vertelt ze hoe ze omgaat met 
verdriet en frustratie en hoe ze de situatie van haar moeder 
uiteindelijk leert accepteren. Ook ontdekt ze dat er zelfs in 
het verpleeghuis nog altijd plaats is voor verwondering, 
ontroering en plezier.

donderdag 19 september | 10:30 – 13:30 uur

SPREEKUUR Student in Beeld
In de praktijk blijkt dat studeren voor veel studenten 
behoorlijk wat stress oplevert, want soms weet je helemaal 
niet hoe je de dingen aan moet pakken. Als ouder van een 
studerend kind kan je ook met veel vragen zitten. Soms zie je 
je kind worstelen, maar heb je geen idee of en hoe je het kunt 
ondersteunen. Judith Duursma is studentcoach bij Student in 
Beeld, een onafhankelijk bureau dat studenten ondersteunt 
die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

donderdag 19 september | 20:00 – 22:00 uur

Jan en Sanne Terlouw

Jan Terlouw, natuurkundige, is vooral bekend door zijn jeug d-
boeken en politieke carrière. Omdat hij altijd zelfverzonnen 
verhalen vertelde aan zijn kinderen motiveerde zijn vrouw 
hem de verhalen te publiceren en zo is het allemaal gekomen.
Sanne Terlouw is neerlandica en publicist. Zij hielp haar vader 
als kind al met het schrijven van boeken. Samen hebben ze een 
achttal boeken geschreven de 9e roman zit er aan te komen. Er 
komen veel onderwerpen aan de orde. In deze lezing vertellen 
zij over het schrijverschap, de wisselwerking tussen hun beider 
inbreng en de ideeën die aan hun werk ter grondslag liggen. 
Boekhandel Broekhuis is aanwezig om boeken te verkopen.

PROGRAMMA bibliotheekhengelo.nl/100jaar
kijk ook op:



vrijdag 20 september | 09:30 – 11:00 uur

WALK & TALK Workshop LinkedIn
Walk&Talk is dé koffiepauze voor werkzoekenden. Want werk 
zoeken hoef je niet alleen te doen! Je hoort inspirerende 
verhalen, krijgt praktische tips en kunt ervaringen uitwisselen. 
Ook is het zoeken van een baan best wel veranderd. Vandaag 
de mogelijkheid om alle mogelijkheden van LinkedIn te 
ontdekken en toe te passen. Misschien is dit wel de start van 
jouw nieuwe baan! 

vrijdag 20 september | 10:00 – 12:30 uur

WORKSHOP Schrijfworkshop 
door de Talentuin

Hier lezen we, maar schrijven we ook?
De boeken en woorden in de bibliotheek helpen ons aan 
inspiratie. Miriam heeft een paar speelse opdrachten 
waarmee je de bibliotheek in gaat en zelf iets schrijft. Een 
dialoogje? Een herinnering? Een stapelgedicht? Alles is goed. 
Schrijfervaring niet belangrijk, wel nieuwsgierigheid om het 
schrijven uit te proberen

vrijdag 20 september | 13:30 – 16:00 uur

WORKSHOP 
Dementie door Wijkkracht Hengelo 
Vandaag is Catharina Volkering te gast in Bibliotheek Hengelo 
om een workshop over dementie te verzorgen. Zij gaat iets 
vertellen over de werking van het brein en over het verschil 
tussen vergeetachtigheid en dementie. Ervaringsoefeningen 
geven inzicht in het ziekteproces, vergroten het begrip 
en geven handvatten hoe om te gaan met veranderingen 
in gedrag en communicatie. Tot slot ga je de kracht van 
herinneringen ervaren. Een fijne manier van contact hebben 
in het hier en nu. 

zaterdag 21 september | 10:00 – 16:00 uur

Techniek-in-de-bieb-dag

Vandaag staat alles in de Bibliotheek in het teken van 
nieuwe technieken en digitale geletterdheid. Altijd al eens 
meer willen weten over robotica? Heb je wel eens met een 
lasercutter gewerkt? Of wat dacht je van gekke foto’s voor een 
green screen?! Dat alles, maar ook nog veel meer, is mogelijk 
vandaag! Er vinden diverse workshops plaats, voor zowel jong 
en oud, door partners als Tetem en Oyfo. 

maandag 23 september | 13:00 – 15:00 uur

Sollicitatiespreekuur
Tijdens het gratis inloopspreekuur kan iedereen terecht 
voor vragen over het samenstellen van sollicitatiebrieven of 
motivatiebrieven, het curriculum vitae, personal branding, 
het inrichten van LinkedIn-profielen en het aangaan van 
sollicitatiegesprekken. Het Sollicitatiespreekuur is een 
samenwerking met Sheena Kozijn van Carrièrezaken. 
Carrièrezaken is een allround sollicitatieadviesbureau en zij 
geven persoonlijke adviezen op gebied van solliciteren en 
loopbaancoaching.

maandag 23 september | 13:30 – 15:30 uur

START Windows 10 basiscursus
Wil je leren werken met de nieuwste versie van Windows, het 
besturingssysteem van Microsoft? Dan is deze cursus geschikt 
voor jou!
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dinsdag 24 september | 
09:00 – 12:00 uur en 13:00 – 16:00 uur

Workshop door het Belmeisje
i.s.m. Talentplus

Claudia Bouwens verzorgt twee workshops voor 
werkzoekenden. Claudia is het Belmeisje. In tegenstelling 
tot veel Nederlanders heeft zij totaal geen last van 
telephonofobie. Sterker nog, ze laat live zien dat de telefoon 
een uitstekend middel is om deuren te openen als je op zoek 
bent naar werk.  

dinsdag 24 september | 9:30 – 11:30 uur

START Foto’s bewerken met Pixlr cursus
In deze cursus leert je hoe je foto’s op een geavanceerde 
manier mooier maakt (photoshoppen) met het gratis 
webprogramma Pixlr.

24 september | 19:00 – 21:00 uur

WORKSHOP De Kunst van het Studeren
door Student in Beeld 

In deze workshop laat Judith Duursma jou ontdekken op 
welke vaardigheden een beroep wordt gedaan wanneer je 
studeert. Wanneer je je daar bewust van bent, kun je ook in  
actie komen wanneer het minder goed gaat. De workshop is 
voor studenten en ouders van studenten. 

dinsdag 24 september | 14:00 uur
woensdag 25 september | 14:00 uur

Informatiebijeenkomst door Senia
Senia is dé landelijke organisatie van leesclubs en muziek-
luisterclubs. In een leesclub lees je meer en je ontmoet er 
leuke mensen. Nieuwsgierig hoe dat er aan toe gaat? Wil 
je weten of zo’n leesclub iets voor jou is? Op dinsdag kun 
je terecht voor alle vragen over de leesclub Nederlands, 
op woensdag gaat de informatiebijeenkomst over de 
geschiedenis leesclub. 

woensdag 25 september | 13:30 – 15:30 uur

Start Klik & Tik cursus
Heb je nooit of nauwelijks met een computer gewerkt, maar wil 
je dit wel graag leren? Dan is de cursus Klik & Tik iets voor jou!

woensdag 25 september | 19:30 – 20:30 uur

PROEFLES Italiaans

Emanuela Lupi, lerares Italiaanse taal en Cultuur, biedt 
cursussen aan op alle mogelijk verschillende niveaus om 
Italiaans te leren. Sinds 1982 zijn al velen je voor gegaan 
en vandaag kun je uitproberen of het ook iets voor jou is. 
Benvenuti alla lezione d’italiano!

Veel activiteiten in september zijn gratis. 
Het reserveren van een kaartje via onze  
website of klanten service is verplicht. 
www.bibliotheekhengelo.nl/100jaar

PROGRAMMA bibliotheekhengelo.nl/100jaar
kijk ook op:
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woensdag 25 september | 20:00 – 22:00 uur

Schrijverscafé
Al 5 jaar lang is in de Bibliotheek het Schrijverscafé In de 
pen actief. Dit is een plek om ideeën en ervaringen uit te 
wisselen, een plek om geïnspireerd te raken. Iedere laatste 
woensdag van de maand is het Schrijverscafé geopend en 
staat een ander thema centraal. Daarbij komen deskundige 
professionals aan het woord over verschillende aspecten van 
het schrijven. Een vast onderdeel is de schrijfopdracht in een 
van de literaire genres, zoals een kort verhaal, een column, een 
sprookje of een gedicht. Een selectie daaruit wordt tijdens de 
bijeenkomsten voorgelezen en besproken; achteraf krijgen alle 
inzenders digitaal feedback. Iedereen is welkom: (aspirant-) 
schrijvers, dichters en liefhebbers van verhalen!  

donderdag 26 september | 9:30 – 11:30 uur

START WORKSHOP IPhone
De iPhone is één van de meest gebruikte smartphones. Bent u 
al een beetje ervaren in het gebruik van de iPhone, maar wilt 
u meer weten over alle mogelijkheden? Schrijf u dan in voor 
deze workshop. De workshop bestaat uit 3 lessen van 09:30 tot 
11:30 uur. De data zijn: 26 september,  3, 10 oktober 

donderdag 26 september | 13:45 – 16:00 uur

WORKSHOP 
Wikipedia door Wikikring Twente

De Bibliotheek wil graag samen met Twentenaren een 
bijdrage leveren aan de enorme online encyclopedie van 
Wikipedia.   
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van Wikikring Twente 
schrijven de Wikipedianen over hun meest geliefde thema’s. 
De één schrijft over Hengelo en Twente, een ander over kunst 
en weer een ander vult al bestaande artikelen aan. 

Zij delen met plezier hun kennis online met anderen. Vandaag 
geven zij een speciale workshop. Alles wat je altijd al wilde 
weten over Wikipedia!

donderdag 26 september | 20:00 – 22:00 uur

Maarten van Rossem over ‘Wat is geluk?’

Geluk is de heilige graal, maar waar vinden we het in onze 
overprikkelde prestatiemaatschappij? Maakt de zoektocht 
naar geluk überhaupt gelukkig? En welke betekenis hebben 
de visies van grote filosofen voor deze tijd? Kortom, wat is 
geluk eigenlijk? Hierover komt Neerlands grootste mopperaar 
en cynicus ons het één en ander over vertellen! Boekhandel 
Broekhuis is aanwezig om boeken te verkopen.

donderdag 26 september | 20:00 uur

Letter voor Letter
Locatie: Schouwburg Hengelo
In dit bijzondere concert laten de Drentse volkszanger René 
Karst en voormalig BZN-zangeres Carola Smit zich van 
een andere kant zien. René en Carola zingen de mooiste 
Nederlandstalige liedjes en vertellen ontroerende en 
inspirerende verhalen over hoe het is om moeite te hebben 
met lezen en schrijven.



vrijdag 27 september | 9:30 – 11:30 uur

START WORKSHOP Android telefoon
Maak stap voor stap kennis met de belangrijkste functies 
van Android telefoons. Leer meer over de bediening van de 
telefoon. We behandelen tevens allerlei handige apps. Bij 
deze cursus kun je terecht met alle merken Android telefoons, 
bijvoorbeeld Samsung, Huawei en Motorola. Deze workshop 
bestaat uit 3 lessen van 09:30 tot 11:30 uur. De data zijn: 27 
september, 4, 11 oktober.

vrijdag 27 september | 13:30 – 15:30 uur

Computerspreekuur
Tijdens het computerspreekuur is er een deskundige 
medewerker van de Bibliotheek of SeniorWeb aanwezig, die 
kan helpen bij allerhande vragen over de computer. 

vrijdag 27 september | 14:00 – 15:30 uur

WORKSHOP ‘Je klacht als signaal’
door Bewust Twente
Een klacht op zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel 
niveau wordt meestal als vervelend en hinderlijk ervaren. Het 
liefst wil je hier zo snel mogelijk vanaf zijn. Maar… Waarom heb 
je die klacht(en)? Misschien komen ze telkens terug... Waarom 
eigenlijk? Met een andere blik naar klachten kijken zodat het je 
niet tegenwerkt maar juist vóór je kan werken.

zaterdag 28 september 
9:00 – 16:00 uurJubileumfestival

Het was een enorm volle maand, er hebben al de meest mooie 
activiteiten plaatsgevonden. Tijd om de jubileummaand in stijl 
af te sluiten! Voor jong en oud; er is van alles te doen. Kinderen 
kunnen geschminkt worden, er is mogelijkheid om advies 
inwinnen bij de Culturele Apotheek welk boek je nu moet gaan 
lezen,  je kunt jezelf vereeuwigen door een foto te maken in de 
fotobooth, Dann Thomas is in de Bibliotheek te vinden, je kunt 
een literaire tattoo laten zetten en er is nog veel meer te doen!

Kom op 28 september naar Bibliotheek Hengelo! 
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SPREEKUREN EN CAFÉ’S

TalentPlus Twente

Iedere maandag van 09:30 tot 12:00 uur 
Ben je hoger opgeleid, 45 plus en op zoek naar werk? Kom 
dan eens langs bij de vereniging TalentPlus Twente. De leden 
ondersteunen elkaar om actief en volgens een duidelijk plan 
te zoeken naar werk en vullen elkaar aan door de inzet van 
ieders kennis en kwaliteiten. De ondersteuning bestaat uit 
workshops, trainingen en lezingen over actuele onderwerpen.

Infopunt Digitale Overheid

Iedere maandag en dinsdag
van 09:00 tot 15:00 uur
Het informatiepunt Digitale Overheid biedt persoonlijke 
hulp en ondersteuning aan de circa 4 miljoen mensen 
die het lastig vinden om zaken te doen met de digitale 
overheid. Bibliotheken en acht publieke dienstverleners 
(Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV) slaan 
de handen in een om burgers dicht bij huis te ondersteunen 
bij het omgaan met de digitale overheid.

Brievenhulp 

Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Bibliotheek Hengelo Hasseler Es
Ontvang je wel eens een brief of e-mail die je niet begrijpt? Of 
een formulier dat je niet kunt invullen? Kom naar Brievenhulp 
in Bibliotheek Hengelo! Het team achter Brievenhulp helpt 
je bij het lezen en begrijpen van jouw brieven. Ook geven ze 
uitleg bij formulieren. Het advies is gratis! 

Taalcafé 

Iedere dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur
Iedere vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur
In het Taalcafé oefenen deelnemers in kleine groepjes samen 
met vrijwilligers het spreken van de Nederlandse taal. Elke 
week zijn er activiteiten en thema’s die ervoor zorgen dat 
deelnemers spelenderwijs de Nederlandse taal leren spreken.

Taalpunt Hengelo 

Iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur 
Iedere donderdag van 14:00 tot 16:00 uur
1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. 
Goed kunnen lezen en schrijven  is van groot belang bij het 
meedoen in de maatschappij. Het Taalpunt Hengelo biedt 
ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal aan 
alle inwoners van Hengelo met een taalachterstand. De 
ondersteuning richt zich op anderstaligen die de Nederlandse 
taal (beter) willen leren en op mensen voor wie Nederlands de 
moedertaal is en die hun taalvaardigheid willen verbeteren. 
Hiervoor werkt Wijkracht samen met de Bibliotheek Hengelo,  
Stichting Lezen & Schrijven, ROC van Twente en ongeveer  
200 vrijwilligers.

Digihulp

Iedere werkdag van 9:00 tot 15:00 uur
Veel mensen lopen regelmatig tegen digitale problemen aan. 
De laptop loopt vast, het mailaccount werkt niet goed of er 
verschijnt steeds weer die onbegrijpelijke foutmelding.  
De Digihulp in de bibliotheek wordt bemenst door een 
ICT student van het ROC van Twente. Bij de Digihulp kan 
iedereen terecht met vragen over digitale apparatuur zoals 
smartphone, tablet, pc/laptop en e-reader. Maar ook met 
vragen over het printen van bestanden,  aanmaken van een 
PDF en nog veel meer.

Veel activiteiten in september zijn gratis. Het reserveren van een kaartje via onze website of klanten service is verplicht. 
www.bibliotheekhengelo.nl/100jaar

Veldhuisschoonmaak.nl | sinds 1969
Voor een schone zaak
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Ambassadeur van de Bibliotheek 

ANDRE GILARA
“Lezen is de basis van alles. 
Met de Bibliotheek op school 
helpen we kinderen de wereld 
te begrijpen door verhalen.”
#100jaarbiebhengelo
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De toekomst van de Bibliotheek 

In het middelpunt 
van de samenleving

Interview met directeur René Siteur
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René Siteur is sinds 2013 directeur bij Bibliotheek 

Hengelo. Begonnen als bibliothecaris en later directeur 

van Bibliotheek Hof van Twente, kwam hij naar Hengelo 

toen beide Bibliotheken gingen samenwerken. We gaan 

met hem in gesprek over zijn werk en de toekomst van 

de Bibliotheek. 

Vertel eens over de samenwerking  
met Hof van Twente?
“Bibliotheek Hof van Twente was een kleine organisatie, 
waardoor het moeilijk was de ontwikkelingen in de 
Bibliotheekwereld te volgen. Er werd gezocht naar opschaling. 
Hengelo lag voor de hand, omdat daar de directeur 
wegging. Ook Hengelo had de opdracht om te kijken naar 
samenwerkingsmogelijkheden. Zo paste het mooi in elkaar 
en werd de slagkracht van beide organisaties groter. Deze 
ontwikkeling zie je vaker in de Bibliotheekwereld. Het is ook 
niet onze laatste samenwerking. Zo is Oldenzaal er onlangs 
bijgekomen.” 

Wat houdt het werk van een 
Bibliotheekdirecteur in?
“Ik houd me vooral bezig met de grote lijn; waar gaan we 
met de Bibliotheek naar toe? Landelijk wordt er met alle 
Bibliotheken beleid bepaald. Dat vertalen we naar Hengelo. 
Vervolgens gaat het er om hoe we onze doelen behalen. En hoe 
we met de beschikbare middelen de juiste mensen op de juiste 
plek krijgen.”

“Financiën zijn daarbij belangrijk. Daar ben ik eigenlijk te veel 
tijd aan kwijt. Het is regelmatig een belemmerende factor. De 
ambities van de Bibliotheek zijn groter dan haar financiële 
middelen. We moeten creatief zijn. Dat is gezond, maar vaak 
best een uitdaging.” 

Vind je dat de Bibliotheek in 100 jaar veel 
is veranderd?
De oprichting van de Bibliotheek Hengelo in 1919 was bedoeld 
om de ontwikkeling van de arbeiders in Hengelo te stimuleren. 
De Bibliotheek wilde bijdragen aan de ‘volksverheffing’, zoals 
je dat vroeger noemde. Die term gebruiken we nu niet meer, 
maar het gaat eigenlijk om persoonlijke ontwikkeling. De wens 
om bij te dragen aan die ontwikkeling van de mens is nooit 
veranderd. Het heeft alleen een moderne invulling gekregen.” 

“In feite gaat het erom dat je een bijdrage levert aan het leven 
in de stad. Dat mensen ergens terecht kunnen, om iets te leren, 
iets te halen, iets te brengen. De Bibliotheek maakt de stad 
mooier en beter. En het is niet voor niets dat die kern van de 
Bibliotheek al 100 jaar hetzelfde is. Voor mij is het ondenkbaar 
dat dit er niet meer zou zijn.” 

“Onze ambities
zijn groter dan 

onze middelen”

“De Bibliotheek 
maakt de stad 

mooier en beter”
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Wat is er wél veranderd?
“In het begin van mijn carrière draaide alles om het boek. Daar 
kwamen later muziek en film bij. Van lp’s, cassettebandjes, 
cd’s en videobanden gingen we naar dvd’s. Ik vond dat een 
hele mooie aanvulling op onze collectie. Maar ook dat is iets 
tijdelijks. Het is alweer aan het einde van de levenscyclus met 
de opkomst van streamingdiensten als Spotify en Netflix.” 

Is de Bibliotheek dan nog wel relevant?
“Het boek blijft belangrijk. Het uitlenen van boeken is nog 
steeds een substantieel onderdeel van wat we doen. Maar 
onze programmering wordt steeds belangrijker en groter. Het 
aantal uitleningen neemt af, maar aan de andere kant zie je 
bijna overal dat het aantal bezoekers toeneemt. We blijven 
dus relevant, al is het niet meer alleen de collectie die de 
klanten trekt.”

Om welke programmering gaat het?
“Het zijn de activiteiten die we organiseren en de (les)
programma’s die we ontwikkelen. We doen dat op drie 
thema’s: Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid 
en Persoonlijke Ontwikkeling. We stimuleren leesplezier en 
taalvaardigheid bij de jeugd van 0 tot 18 jaar. Als tweede zetten 
we in op de mensen in de samenleving die minder makkelijk 
kunnen meekomen. Dat gaat om het goed kunnen lezen en 
schrijven, maar ook om digitale vaardigheden.  En als derde 
richten we ons op persoonlijke ontwikkeling. Voor de mensen 
die zich willen verdiepen of iets nieuws willen leren. Die zich 
inzetten voor de samenleving, die vernieuwingen op de voet 
volgen en daarover met anderen willen discussiëren.” 

“Binnen die drie thema’s kunnen we een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de maatschappij. Zo spelen we ook voor de 
gemeente een belangrijke rol. We ondersteunen bij de aanpak 
van maatschappelijke problemen.” 

“De Bibliotheek is inmiddels nog de enige publieke plek in 
Hengelo. Een plaats waar iedereen naar binnen kan gaan, waar 
van alles georganiseerd wordt, waar mensen zich thuis voelen. 
De Bibliotheek kleurt de stad. We vinden het heel fijn te merken 
dat de Bibliotheek jaar na jaar hoog gewaardeerd wordt.” 

Hoe zie je de toekomst van de Bibliotheek?
“Ik denk dat we in Nederland goed bezig zijn. Tegenwoordig 
ook met een Koninklijke Bibliotheek waar taken als innovatie 
belegd zijn. Daar wordt groot op ingezet en daar plukken wij 
ook in Hengelo de vruchten van. Er worden mooie gebouwen 
gebouwd, waar heel veel activiteiten plaatsvinden. En ook 
buiten de muren van de Bibliotheek vind je ons, bijvoorbeeld in 
scholen en buurthuizen. Daar zal nog veel meer in geïnvesteerd 
moeten worden, ook in kleinere dorpen en wijken.” 

 “Ik ben niet bang dat er over 100 jaar geen Bibliotheek meer 
is. We hebben een visie, we werken ergens naar toe. Daar zit 
toekomst in. We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest 
om de Bibliotheek relevant te maken op maatschappelijk 
en educatief gebied. Er gebeuren zoveel mooie dingen in de 
Bibliotheek, dat ik het vertrouwen heb dat dat blijft bestaan.” 

“En als ik naar de toekomst kijk, vind ik eigenlijk dat het 
lidmaatschap van de  Bibliotheek gratis moet zijn. Dat zou 
in een samenleving als Nederland gewoon moeten. Het is 
lastig te rijmen met wat ik eerder al zei over onze beperkte 
financiële middelen. Maar een Bibliotheek zoals in Scandinavië 
en Amerika, dat is wel mijn ideale plaatje. Gratis en dé plek 
in de stad waar individuen, instellingen en verenigingen 
cursussen kunt geven, bijeenkomsten kunt organiseren en 
gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het gebouw. Het 
verlengstuk van de samenleving zijn; daar streven we naar.” 

“Ik ben niet bang dat 
er over 100 jaar geen 
Bibliotheek meer is”

“Lidmaatschap zou 
gratis moeten zijn”
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Wat is er mooier dan
naar de bieb in jouw straat,
de mevrouw kijkt
over haar bril als je vraagt:
‘Heeft u Arendsoog, kogels als losgeld?’
Zij vraagt: ‘Hoe oud ben jij?’
Jij bluft: ‘Twaalf’.

Wat is er mooier dan
dat boek in de kast,
met geheimen waar men
niet over praat maar fluistert
en je moeder belooft:
‘Later vertel ik je meer’.

Wat is er mooier dan
onder Franse les stiekem
dat boek, over een stad
waar het zindert, bruist,
daar moet je zijn, weg
van het saaie bestaan.

Wat is er mooier dan
de bieb in jouw stad,
waar uren verstrijken
in zeeën van tijd, waar je
zoekt, vindt, zoekt, wat is er
mooier dan boeken.

Hettie Franken - Stadsdichter Hengelo 2019 - 2021

100 j�r
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Lezen 
     maakt je rijk

Niet rijk met veel geld ofzo, maar rijk met 

alles wat onbetaalbaar is. Lezen geeft 

je heel veel vrienden, die zo dun zijn als 

het papier van je boek. De ene keer een 

man met een hoed, de volgende keer een 

lachende hond.  

Door te lezen reis je de hele wereld over 

vanuit je warme stoel. En die wereld wordt 

met ieder boek een beetje groter. Want 

alles wat je niet kent, bestaat niet. Dus als 

je over iets leest wat je nog niet wist, dan 

groei je.



Spannende boeken vol met spoken en weerwolven? Of, 

misschien liever boeken waar je heel hard door kan lachen,  

vol met grapjes? 

Iedereen heeft een andere smaak als het aankomt op boeken, 

dat maakt lezen ook zo leuk. Je hebt nu de kans om jouw 

droomboek te ontwerpen!

Als je de pagina omslaat vind je een leeg boek. 

Nog geen titel, nog geen omslag. Aan jou de uitdaging om 

er een mooi boek van te maken!  

Mocht je het toch een beetje lastig vinden, kom dan vooral in 

de Bibliotheek kijken hoe de verschillende boeken eruit zien. 

Misschien vind je dan wel de inspiratie die je nodig hebt! 

Wanneer je jouw droomboek af hebt dan mag je deze 

natuurlijk zelf houden, maar je mag het boek ook delen 

met iedereen die in de Bibliotheek komt! 

Lever jouw kleurplaat in bij de Bibliotheek en help op deze 

manier mee dat de Bibliotheek versierd wordt voor ons 

100ste verjaardagsfeestje! 

Wat voor boeken 

lees jij het allerliefst?

Doe mee!

1. Kies het goede boek
Er bestaat niet zoiets als 
‘er zijn geen leuke boeken’. 
Heb je gezien hoeveel 
boeken er zijn op school, 
in de bibliotheek of in de 
boekhandel? Jij hoeft alleen 
maar te weten wat je leuk 
vindt. En dat weet je al! Hou 
je van voetballen, ridders, 
dansen, treinen, tekenen, 
konijnen of de koning? Echt, 
over al deze onderwerpen 
zijn boeken te vinden. 
Prentenboeken, leesboeken, 
strips of informatieboeken. 
Het is er allemaal. Kun je 
het goede boek niet vinden? 
Vraag om hulp!

2. Ga lezen!
Er zijn heel veel dingen 
die andere mensen voor 
je kunnen doen. Je haar 
wassen. Je boterham smeren. 
Of je veters strikken. Je laten 
voorlezen is heerlijk, maar 
de enige manier om iets zelf 
te leren, is door het te doen. 
Hoe vaker je het doet, hoe 
beter het gaat en hoe leuker 
het wordt. Net als sporten of 
muziek maken. Jij hoeft er 
alleen maar voor te kiezen 
om jouw tijd aan het boek 
te geven. Vind je dat lastig? 
Vraag om hulp!

3. Laat je horen
Vertel aan je ouders, je 
vrienden en aan je juf of 
meester over jouw boek. 
Waar en wanneer speelt het 
zich af? Over wie gaat het 
verhaal? Doet die persoon 
je aan iemand denken? 
Wat vind je bijzonder aan 
het verhaal? Vertel ze wat 
je allemaal hebt gelezen 
over die treinen of je 
lievelingskonijn. En geef het 
boek door aan iemand die 
het ook vast mooi zal vinden. 
Jij hoeft alleen maar je mond 
open te doen en te zeggen: 
“Weet je wat ik heb gelezen?” 
Vind je het spannend om te 
beginnen? Vraag om hulp!
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Geloof je me niet? Vind jij lezen echt maar niks? 
Dan is er iets wat jij nog niet weet. Dus lees nog heel even door. 
Met 3 simpele tips ontdek je hoe jij steenrijk kan worden.

Stel stoere vragen
Voordat je denkt ‘moet ik weer van alles doen?’, 
ik heb goed nieuws. Het is niet jouw schuld dat je 
boeken of lezen soms niet leuk vindt. Dan heb je het 
juiste boek gewoon nog niet gevonden of heb je het 
even druk met sporten, gamen of op het schoolplein 
spelen. Er zijn veel grote mensen om je heen, die met 
je mee kunnen denken. Hebben ze het daar te druk 
voor? Dan moet je ze helpen! 

Hoe dan? Laat die volwassen gewoon eens goed schrikken. 
Bart Moeyaert, een schrijver van kinderboeken, zegt dat zo: 
‘Kijk eens omhoog en vertel ze hoe ze jou beter kunnen helpen 
met opgroeien. Zeg bijvoorbeeld: “Juf, je moet me meer 
verschillende boeken laten ontdekken.” Of: “Meester, je moet 
leuke manieren verzinnen om te zorgen dat ik een boek pak.” 
En zeg thuis eens: “Mam, je moet vaker vragen stellen over 
het boek dat ik lees.” Of: “Pap, wanneer laat je me zien waar 
ik luisterboeken kan vinden?” En als je eens echt stoer wilt 
zijn, zeg dan: “Jullie hebben het jezelf wel een beetje makkelijk 
gemaakt hè? Dat halfuur op de iPad als beloning was niet mijn 
idee hoor! Wat dacht je van een halfuur voorlezen?”’

Echt, lezen is misschien lastig, of nog niet zo leuk. Maar 
volwassenen kunnen jou daarbij helpen. En als ze dat moeilijk 
vinden, nou, dan laat je ze toch gewoon dit stukje lezen!
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Ontwerp je eigen droomboek 
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Ambassadeur van de Bibliotheek

WILLY WEENK
“Ik ben zo trots op 
onze Bibliotheek!”
#100jaarbiebhengelo
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Wat kan een vrijwilliger doen in de 
Bibliotheek?
“We hebben veel verschillende functies beschikbaar”, begint 
Ilse haar opsomming: “Er zijn gastvrouwen en -heren die 
de klanten helpen, collectiemedewerkers die de Bibliotheek 
netjes en aantrekkelijk houden, chauffeurs die boeken en 
andere materialen rondbrengen naar scholen en Bibliotheken, 
de  Bibliotheek aan Huis-vrijwilligers die bij mensen aan 
huis komen om boeken te brengen, vrijwilligers die kinderen 
voorlezen via de VoorleesExpress. En dat is nog niet eens alles”, 
lacht Ilse. “Doordat er veel mogelijkheden zijn, kunnen we per 
persoon kijken wat bij hem of haar past. We kijken naar wat er 
moet gebeuren, wat de vrijwilliger graag wil en maken daar 
afspraken over.”

De Bibliotheek 
maken we samen 

Interview met Monic & Ilse

Er zijn meer dan 300 vrijwilligers 

actief in de Bibliotheek Hengelo. 

Niet alleen voor de Bibliotheek zelf, 

maar ook bij organisaties als het 

Taalpunt, Brievenhulp en SeniorWeb. 

Wij willen wel eens meer weten 

en praten met Ilse van den Einde, 

vrijwilligerscoördinator en 

Monic Gierveld, adjunctdirecteur van 

Bibliotheek Hengelo.

Vrijwillig aan 
de slag
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Kan de Bibliotheek tegenwoordig nog bestaan 
zonder vrijwilligers?
Monic denkt er even over na: “Ik denk dat we zonder 
vrijwilligers helemaal geen goede Bibliotheek meer zouden 
zijn. In de Bibliotheek faciliteren we heel veel. Hier komt alles 
samen. De Bibliotheek is immers van de inwoners. Als zij 
een actieve bijdrage als vrijwilliger willen leveren kan dat. 
Dat geldt ook voor allerlei maatschappelijke organisaties en 
verenigingen. Iedereen heeft een plek in de Bibliotheek. Om 
elkaar te ontmoeten, informatie te halen en brengen, om 
vraagstukken neer te leggen en met elkaar naar oplossingen 
te zoeken. Onze kracht zit in het verbinden van al die partijen. 
De Bibliotheek maken we samen. Vrijwilligers zijn daarbij heel 
belangrijk.” 

“Bovendien kunnen we ze heel goed gebruiken”, vervolgt 
Monic. “Onze taken op maatschappelijk en educatief gebied 
zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. We doen veel meer, 
maar met hetzelfde aantal medewerkers. Dit betekent dat 
we het achter de schermen anders hebben moeten inrichten. 
Onze medewerkers besteden veel meer van hun tijd aan de 
ontwikkeling van activiteiten binnen de thema’s Jeugd & 
Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid en Persoonlijke 
Ontwikkeling.”

 “We willen echter tegelijkertijd de service rondom het 
uitlenen van onze collectie hooghouden. Dat doen we voor een 
deel door automatisering. Bijvoorbeeld bij het vinden, lenen 
en reserveren van boeken. Maar dat doen we ook door de inzet 
van vrijwilligers. Want persoonlijk contact met onze bezoekers 
blijft heel belangrijk.”

De ouderwetse bibliothecaris bestaat dus niet 
meer?
Monic: “Ze zijn er nog wel, maar hun taken veranderen. 
Preventie is heel belangrijk in ons werk; het voorkomen van 
laaggeletterdheid. Dat zetten we al vanaf heel jonge leeftijd 
in. Zodat kinderen voldoende toegerust op de basisschool 
beginnen. Dat is helaas nog lang niet altijd zo.” 

“Op de meeste basisscholen zijn we actief met de Bibliotheek 
op school. En besteden we heel veel aandacht aan mensen die 
niet goed mee kunnen komen in de maatschappij. Iedereen 
moet mee kunnen doen. Ook op digitaal gebied. Dat is voor 
een grote groep mensen nog niet zo makkelijk. Voor hen 
organiseren we cursussen, workshops, spreekuren en andere 
activiteiten. De wereld wordt steeds digitaler. Er komt zoveel 
informatie op je af. Hoe vind je daar je weg in? De Bibliotheek 
helpt daarbij. We laten meerdere kanten van een verhaal zien. 
Om wat breder te kunnen kijken. “

 “Aan deze ontwikkelingen willen we heel graag nog veel meer 
doen. Bijvoorbeeld bij een thema als eenzaamheid. Een steeds 
groter maatschappelijk probleem. Onder ouderen, maar ook 
onder jongeren. Vrijwilligers bieden ons de kans hier meer tijd 
aan te besteden. En er zijn veel mensen die het leuk vinden 
om in een omgeving als de Bibliotheek aan de slag te gaan. 
Het brengt ons dus allemaal wat.” 

Waarom kiezen vrijwilligers voor de 
Bibliotheek?
Ilse: “Iedere vrijwilliger heeft een ander doel. De één wil wat 
voor de maatschappij betekenen, de ander is op zoek naar 
een nieuwe baan, maar wil graag in een werkritme blijven. 
Sommigen hebben behoefte aan een veilige omgeving om 
langzaam weer mee te draaien na bijvoorbeeld een burn-out. 
Weer anderen houden van boeken of willen graag dat de 
Bibliotheek blijft bestaan. Wat het ook is, we willen ze vooral 
een fijne plek bieden. Wat ik vaak hoor van de vrijwilligers, is 
dat de sfeer in de Bibliotheek hen heel erg aanspreekt.” 

Kun je als vrijwilliger meteen aan de slag?
“Niet meteen”, zegt Ilse. “Eerst is er onze Vrijwilligersacademie, 
waarin de nieuwe vrijwilligers een training krijgen voor 
ze aan het werk gaan. We behandelen diverse thema’s en 
er wordt alvast wat praktijkervaring opgedaan met een 
snuffelstage en een inwerkperiode onder begeleiding van een 
ervaren collega. Zo kunnen de vrijwilligers ook kijken of het 
wat voor ze is.”

Monic voegt daaraan toe:  “Voor ons is het belangrijk dat 
we dit op een goede manier doen. We vragen best nog wel 
wat van onze vrijwilligers. We willen de kwaliteit van onze 
dienstverlening hoog houden. Dan kun je niet iemand zomaar 
in de Bibliotheek zetten. Dat voelt niet goed.” 

Ilse: “Iedereen leert elkaar ook kennen tijdens de training. 
Sociale contacten zijn belangrijk voor veel vrijwilligers. En 
op deze manier ontstaan de eerste vriendschappen vaak al 
tijdens de vrijwilligersacademie.” 

Zijn er nog plekken vrij voor nieuwe 
vrijwilligers?
“Jazeker”, zegt Ilse, “dat blijft altijd door gaan. In de toekomst 
zullen er bovendien nog meer nieuwe vrijwilligersfuncties 
beschikbaar komen. We hebben nog zoveel plannen en ideeën!”.  

Ook vrijwilliger worden? 

Kijk dan op 
www.bibliotheekhengelo.nl/vrijwilligers.  
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Ambassadeur van de Bibliotheek

DRIE GENERATIES
“We lopen elke week 
met stapels boeken 
de deur uit.”
#100jaarbiebhengelo



Bibliotheekmedewerkers hebben 

de hele dag de mooiste boeken en 

de fijnste films om zich heen. Dus, 

niet zo gek dat er in de vrije tijd 

van de bibliotheekmedewerker 

heel wat wordt afgelezen en vele 

DVD’s de revue passeren. Een aantal 

medewerkers deelt hun lievelingsboek 

of film met jou, wie weet raak je wel 

geïnspireerd… 

Anja Annink (Leesconsulent)
Favoriet: ‘Beter wordt het niet’, door Anthony 
Bourdain.
“Dit boek bevat een verzameling van favoriete gerechten van 
de geweldige, excentrieke kok en avonturier Anthony Bourdain 
(overleden in juni 2018). De recepten in het boek nemen je 
mee de hele wereld over, net als hij altijd zo mooi in de tv 
programma’s laat zien. Op 24Kitchen vergaap ik me aan de 
programma’s No Reservations en Parts Unknown. Bourdain geeft 
een kijkje in de plaatselijke keukens op zijn eigen bijzondere 
manier en neemt je gewoon mee op reis. Veel kookboeken zijn 
vooral praktisch voor het maken van een gerecht.  Dit boek is een 
kunstwerk, een reiservaring met prachtige foto’s, mooie teksten 
en toprecepten. Beter wordt het niet... “

Janine Mooij (Leesconsulent)
Favoriet: ‘Lepelsnijder’ door Marjolijn Hof
“Als leesconsulent van Bibliotheek Hengelo kom ik veel op 
scholen met activiteiten rondom boeken en nieuwe titels te 
introduceren. Omdat ik elk kind het liefst een passend boek 
zou willen aanbieden, moet mijn kennis van de jeugdcollectie 
actueel zijn. Veel lezen dus… En niet altijd boeken die ik zelf 
zou kiezen maar mijn kennis moet breed en gevarieerd zijn. 
Elk jaar komt er wel een boek voorbij dat een bijzondere 
indruk op mij maakt. Zo’n boek waar ik nog een tijdje over 
nadenk als het uit is. Dit jaar is dat Lepelsnijder van Marjolijn 
Hofman: een prachtig sprookjesachtig verhaal met een 
verrassende afloop. Veel leesplezier!”

Elske Harmsen (Medewerker 
marketing en communicatie)
Favoriet: ‘Bonita Avenue’ 
door Peter Buwalda 
“Bonita Avenue is het het 
beste boek dat ik gelezen heb 
tot nu toe. Het is complex, het 
doet iets met je, het is lomp en 
zwart, maar de woorden zijn 
goed gekozen, de zinnen lekker 
en inhoudelijk heeft het een 
bepaalde harde eerlijkheid.”

Leestips van de 
bibliotheekmedewerker 
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Jansje Hofman (medewerker Bibliotheekservice)
Favoriet: De Tweeling (film)
“Er zijn zoveel boeken en films die ik mooi vind… Maar, wat 
me altijd meteen te binnen schiet is de film ‘De Tweeling’, 
na het gelijknamige boek van Tessa de Loo. Het boek had ik 
al gelezen en ik heb met een collega de film in de bioscoop 
gezien. Gedurende de film was het muisstil in de zaal en 
bij de aftiteling bleef iedereen zitten... Dat had ik nog nooit 
eerder meegemaakt! Het verhaal en dit moment heeft erg veel 
indruk gemaakt!”

Leestips 
Diane Wevers (adviseur Persoonlijke Ontwikkeling)
Favoriet: “Warmte vergt jaren groei” door Willem 
Hussem
Ik heb iets met taal. Het kriebelt, het roept beelden op, stemt 
tot nadenken, zorgt voor verwarring of laat je lachen. Het 
mooie is dat poëzie dit allemaal teweeg brengt door taal. 

Deze tekst is van de schilder-dichter Willem Hussem. Pure 
poëzie, waarmee hij mij met weinig woorden weet te raken. 
Met heel weinig woorden en sobere, kalligrafische tekeningen 
roept Hussem emoties op zonder ze te beschrijven. Zijn poëzie 
kan ik blijven lezen zonder dat het verveelt, ik ontdek er steeds 
iets nieuws in. 

wanneer je kijkt
zie je nog niet
wanneer je ziet
grijpt het je aan

Monic Gierveld (adjunct directeur)
Favoriet: ‘De Tijgerkat’ door Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa
“Onmogelijk, één lievelingsboek noemen. Er zijn er zoveel. 
Ik schrijf al ruim 10 jaar voor Biebloghengelo. Als je zoekt 
op ‘5 jaar bieblog’ vind je o.a. mijn overzicht van boeken en 
films waar ik opnieuw lyrisch van kan worden. Na die 5 jaar 
zijn er vervolgens een paar bij gekomen. De opvallendste 
daarvan is misschien wel ‘De ommegang’ van Jan van Aken. 
Als in een rollercoaster, reizend over de wereld in een al 
dan niet bestaande (ik heb het allemaal niet gecontroleerd) 
Middeleeuwse setting schotelt Isidorus van Rillington ons 
zijn levensverhaal voor. In uiterst beeldend proza, prachtig 
opgebouwde zinnen, taal op z’n mooist, komt het verhaal tot 
je. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2019. Voor mij 
was het de winnaar, de jury dacht er anders over.
Misschien toch nog één boek noemen dat heel speciaal voor 
mij is: ‘De tijgerkat’ van Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
Omdat het in Italië speelt (op Sicilië!), omdat het een 
historische achtergrond heeft (namelijk de eenwording van 
het huidige Italië), omdat het bijna poëtisch proza is en omdat 
dit boek telkens nieuwe inzichten biedt.”
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Annemarie Nijman (Leesconsulent)
Favoriet: Het Koeienparadijs door Bibi Dumon Tak 
met foto’s van Hans van der Meer
Bij het lezen van dit boek word ik ontroerd door de koeien die 
zichzelf voorstellen, iets vertellen over hun verleden en over 
hun komst bij het koeienrusthuis. Enkele liepen bijvoorbeeld 
weg bij het slachthuis, andere werden verwaarloosd. In dit 
boek komen alle verschillende karakters van deze gevoelige, 
zachtaardige dieren naar boven. Het geeft mij een warm gevoel 
dat er een plek bestaat waar afgedankte koeien met liefde 
worden verzorgd en waar ze mogen uitrusten of tot bloei 
komen. Bij het zien van de prachtige foto’s van de koeien krijg ik 
een glimlach op mijn gezicht. Ik tip dit boek omdat ik iedereen 
dezelfde ontroering, het warme gevoel en de glimlach wens. 
(Het koeienrusthuis De Leemweg staat in Friesland).

Astrid van Dam 
(Specialist onderwijs)
Favoriet: Bart 
Moeyaert, schrijver. 
“Zo’n twintig jaar 
geleden ontdekte ik 
Bart Moeyaert en was 
gelijk verkocht. Al z’n 
boeken en gedichten 
voelen als een deel van 
mezelf. Dit jaar vulde 
zijn prijzenkast zich met 
de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur; de Astrid Lindgren 
Memorial Award. De jury omschrijft zijn talent heel treffend: 
‘Het gecomprimeerde en muzikale taalgebruik vibreert van 
de onderdrukte gevoelens en de onuitgesproken wensen. Met 
filmische tegenwoordigheid geeft hij vorm aan momenten 
waarin relaties op de spits worden gedreven, terwijl de 
complexiteit van de verhalen tegelijkertijd suggereert dat 
er andere mogelijkheden zijn om verder te komen.’ Dus ik 
glunder bij m’n speciale Moeyaert-boekenkast, waarvan bijna 
de helft gesigneerd. Ik gun iedereen deze ontdekking!”

Daisy Oosterbaan (inval medewerker  
marketing & communicatie)
Favoriet: Little Shop of Horrors (Film)
“In 2018 raakte ik in mei betrokken bij musicalvereniging Music 
All Enschede als productie-assistent. Ik kwam in een fijne groep 
mensen terecht die met z’n allen keihard aan het werk waren 
om in november de musical ‘Little Shop of Horrors’ te kunnen 
laten zien aan het publiek van de Schouwburg Hengelo. Direct 
na de eerste repetitie die ik meemaakte was ik verkocht en 
besloot diezelfde avond nog om de film te gaan kijken. Het 
verhaal sprak mij direct aan. Het origineel van deze musicalfilm 
is al in de jaren ’60 gemaakt, maar ik verloor mijn hart aan de 
versie uit 1986, geregisseerd door Frank Oz. Het verhaal gaat 
over Seymour, die enorm verliefd is op Audrey, het meisje met 
wie hij samenwerkt bij de bloemist van meneer Mushnik. Om 
indruk op Audrey te maken vernoemt Seymour zijn nieuwste 
planten-aanwinst na Audrey. Echter houdt Audrey II er een 
bijzonder dieet op na: Mensenbloed… Een verhaal wat met 
prachtige muziek en heel veel humor is uitgewerkt. Het laat 
zien hoe ver mensen willen gaan voor de liefde, maar ook voor 
roem en macht. Een verhaal van alle tijden wat je aan het 
lachen maakt, maar ook aan het denken zet.”

Nicol Wekamp (adviseur marketing & communicatie) 
Favoriet: Pride and Prejudice (TV-serie)
“Ik ben gek op de boeken van Jane Austen met verhalen over 
de Engelse aristocratie rond begin 19e eeuw. Ze beschrijft hun 
levens- en liefdesperikelen met veel humor. En die humor zie je 
terug in deze BBC-verfilming. Hoewel hij al wat ouder is, geniet 
ik er elke keer weer van. Mooie rollen van Colin Firth als Mr. 
Darcy en Jennifer Ehle als Elizabeth Bennet. Maar mijn favoriete 
personage is toch wel de hysterische moeder die uit alle macht 
haar vijf dochters aan de (rijke) man probeert te krijgen.”
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De eerste openbare bibliotheken

De bibliotheek van Dordrecht was in 1899 gestart met het 
uitlenen van boeken en wordt daarom gezien als de eerste 

openbare bibliotheek van Nederland. In 1908 werd de Centrale 
Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken opgericht 
(C.V.), die de belangen van de bibliotheken onder de aandacht 
ging brengen. Het duurde tot 1921 voordat het Rijk structurele 
subsidies ging verstrekken aan de bibliotheken en werden 
er voor het eerst contributies geheven op de uitgeleende 
producten. Het invoeren van de subsidie had vooral in de steden 
een flinke stijging van het aantal bibliotheken tot gevolg. 

De bibliothecaris

In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de bibliotheek 
beschouwd als een serieuze instelling en de leeszaal mocht 

geen gezellige ontmoetingsplaats worden. Het symbool 
van de bibliotheek werd dan ook het bordje ‘stilte!’ met de 
bibliothecaresse als bewaakster. Het hardnekkige imago van 
de ongehuwde bibliothecaresse met het beruchte knotje is 
daardoor ook niet uit de lucht komen vallen.

De bibliothecarissen waren in die tijd - en eigenlijk nog steeds 
– in grote meerderheid vrouwen. Het waren vaak vrouwen van 
goede huize met voldoende financiële middelen. Ze wilden 
zinvol bezig zijn, een goed inkomen was geen voorwaarde. Van 
een goede bibliothecaresse werd verwacht dat ze een goed 
geheugen had, en een net duidelijk handschrift. Creatief op 
situaties kunnen inspelen, evenals een zelfstandig oordeel en 
liefde hebben voor boeken en mensen. ‘Maar de meeste waarde 
werd gehecht aan een veelzijdige ontwikkeling, enthousiasme, 
oorspronkelijkheid, initiatief en ‘geprononceerd genie voor het 

werk’, aldus Nel Snouck Hurgronje, de eerste directrice van de 
openbare bibliotheek in Dordrecht.  

Bibliotheek Hengelo

De machinefabriek Gebr. Stork & Co. heeft een enorme 
stempel gedrukt op de ontwikkeling van Hengelo vanaf 

het midden van de negentiende eeuw. C.T. Stork was een 
liberaal in hart en nieren en als werkgever zag hij dat hij een 
taak had ten opzichte van zijn werknemers. 

Vanaf 1880 begon Stork onder anderen met het instellen 
van verschillende fondsen, een personeelsblad en een 
Vereenigingsgebouw. Met de aanleg van Tuindorp ‘t Lansink 
gaf hij de mogelijkheid om arbeiders die werkzaam waren bij 
Stork, fatsoenlijk te huisvesten. Ook ontstonden er muziek- 
en toneelverenigingen, een bewaarschool en vooral niet te 
vergeten een bibliotheek. 

In 1919, werd de fabrieksbibliotheek ondergebracht in het 
Veerenigingsgebouw en vandaar uit werd er een grote 
collectie boeken gevormd, waarbij ook niet technische boeken 
toegevoegd werden.

Door Judith Kempers

Lezen voor iedereen!
De Bibliotheek, 



De instelling groeide al snel uit haar voegen niet alleen, maar 
ook de omgeving van de bibliotheek en leeszaal, waar het toch 
rustig en stil moest zijn, voldeed niet aan de te stellen eisen. 

Het was de familie Stork, met name mevrouw Stork die 
uitkomst bracht. Er werd een som geld, ƒ 50.000,00 ter 
beschikking gesteld voor het bouwen en inrichten van een 
nieuwe bibliotheek. Het gemeentebestuur schonk een stuk 
grond gelegen op de hoek van de Jacobs Catsstraat met de 
Vondelstraat. Er werd een reis naar Engeland gemaakt en 
aan architect A.K. Beudt werd opdracht gegeven een ontwerp 
te maken. De inrichting was voor die tijd heel bijzonder en 
bestond uit een open inrichting, waarbij de lener voor het eerst 
in Nederland zijn eigen boeken uit kon kiezen. 

Naast de hoofdvestiging aan de Vondelstraat werden er in de 
loop der jaren meerdere uitleenposten, filialen en vestigingen 
opgericht. Bekend zijn de vestigingen aan de Laurastraat, een 
jeugdbibliotheek aan de Schalkburgerstraat, een vestiging in 
De Telgen en een filiaal in Klein Driene. De openbare bibliotheek 
vertrok uiteindelijk in 1986 uit het pand aan de Vondelstraat en 
verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Thiemsbrug.
Sinds 2006 is de bibliotheek gevestigd aan de Beursstraat in het 
stadscentrum, met een filiaal in de wijk Hasseler Es.

Tot 1950 was de bibliotheek nog steeds een strenge instelling en 
hadden veel bibliotheken een ‘gesloten uitleen’. Strengheid zat 
ook in de collectie; het moesten boeken van niveau zijn, liefst 
literaire werken en populairwetenschappelijke publicaties. 
De eenvoudige roman werd nauwelijks geduld, laat staan 
detectives en andere avontuurlijke boeken. De oorzaak van die 
‘hoogdrempeligheid’ was dat de collecties moesten voldoen aan 
de eisen van de subsidievoorwaarden.

Modernisering en samenwerking

Modernisering en veranderingen gaan zich pas in de 
jaren vijftig aandienen, een forse groei van de openbare 

bibliotheken; tussen 1950 en 1960 nam het aantal vestigingen 
toe. In 1952 werd het Bureau Boek en Jeugd opgericht en de 
daarop volgende jaren nam het jeugdbibliotheekwerk een 
grote vlucht.

De ontwikkelingen in de jaren zestig ging ook niet aan de 
bibliotheekwereld voorbij. Het waren jaren van verandering en 
groei. Er werden door de CV cursussen aangeboden en deskundig 
personeel opgeleid. Later werden de cursussen opgeheven en 
vervangen door dagopleidingen op hbo-niveau. In de loop der 
jaren werd de betuttelende houding minder en de bibliotheek 
kreeg steeds meer haar ‘moderne’ gezicht. De gesloten uitleen 
werd overal vervangen door een ‘open boekerij’. Bibliobussen 
werden ingezet om het platteland te ontsluiten en ook de 
recreatieve functie van de bibliotheek ging een grotere rol spelen. 

Daarnaast zochten de verschillende bibliotheken, met 
een neutraal, een katholiek en protestant karakter de 
samenwerking op en dat leidde in 1972 tot een fusie van 
de verschillende bibliotheekorganisaties. Mede werd het 
Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC) opgericht 
die de belangen van de bibliotheken behartigde.
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Nieuwe media en automatisering

In de jaren zeventig werden naast boeken nieuwe media 
toegevoegd aan de te lenen collecties. Microfiches, diaseries, 

geluidscassettes en lp’s deden hun intrede.

Vanaf de jaren tachtig nam de automatisering een hoge vlucht. 
Computers en geautomatiseerde uitleensystemen verspreiden 
zich als een olievlek over het landschap van de Nederlandse 
bibliotheken. Wat een verschil met de stempelkaarten van weleer.

In de negentiger jaren is de bibliotheek op zoek naar een nieuw 
imago. Klantgericht en zakelijk. Want de tijd dat ze konden 
rekenen op een vast bedrag van de overheid was voorbij. 
Toentertijd baseerden de gemeenten de bibliotheeksubsidies 
op uitleencijfers en het viel niet mee om die cijfers door het 
uitlenen van alleen boeken op peil te houden. Er werd minder 
gelezen en meer tv gekeken. De hoeveelheid audiovisueel 
materiaal vooral cd’s en video’s werd in dit decennia bijna 
verdubbeld. Er was een duidelijke verschuiving van boek naar 
beeld. Voor veel bibliotheekpersoneel was deze omslag even 
wennen, ze waren immers opgeleid om boeken uit te lenen en 
niet om uit te leggen hoe een interactief cd-spelletje werkte.
 

De openbare bibliotheek van nu en (over)morgen

Rond het millennium waren er doemscenario’s dat de 
bibliotheek in 2019 niet meer zouden bestaan.

Maar niets is minder waar. Begin 2015 werd na lange tijd weer 
een Bibliotheekwet vastgesteld. Deze wet gaat uit van een 
veranderende situatie. De bibliotheek is in toenemende mate 
méér dan een plek waar mensen alleen fysieke boeken kunnen 
lenen. Nieuw is de rol van de bibliotheek als verbinder tussen 
mensen, kennis én organisaties. In de toekomst zijn openbare 
bibliotheken nog meer dan nu, plekken waar iedereen terecht 
kan voor ontmoeting en informatie. 

Vrijwel alle openbare bibliotheken in Nederland bieden 
inmiddels digitale cursussen en sociale media aan, biedt 
het boeken aan voor leeskringen, heeft het een Taalpunt en 
cursussen voor laaggeletterden. Maar ook wordt ingezet 
op culturele activiteiten zoals theatervoorstellingen, 
lezingen en tentoonstellingen. Daarnaast gaat het een 
intensieve dienstverlening aan met scholen gericht op taal, 
leesbevordering en mediawijsheid. En worden activiteiten, zoals 
de Kinderboekenweek en de Voorleeswedstrijd elk jaar hoog op 
de agenda gezet.

De bibliotheek wordt als instituut enigszins bedreigd. Maar de 
behoefte van burgers om te lezen, te lenen en te ontmoeten 
blijft, zij het in een andere vorm. Het is de uitdaging voor de 
huidige bibliotheekorganisaties om hier zelf een nieuwe vorm 
in te vinden.

Bronvermelding:
•	De	bibliotheek	1892	-1992	:	100	jaar	Openbare	bibliotheek	/	Christine	

Kliphuis.	–	Den	Haag	:	Nederlands	Bibliotheek	en	Lektuur	Centrum,		
1992.	–	(AO-reeks,	nr.	2404)

•	Sterk	in	bibliotheekwerk	:	een	eeuw	openbare	bibliotheekorganisatie,	
1908	–	2008	/	Paul	Schneider.	–	Den	Haag	:	vereniging	van	openbare	
bibliotheken,	2008

•	Delpher;	de	historische	database	van	Nederland
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a l t i j d  d i c h t b i j

Onze sponsoren zijn:
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In de maand september kiezen wij, ter ere van het 100 jarig 

bestaan van Bibliotheek Hengelo, voor een ultieme special. Eentje 

waarin (bijna) alles wat lekker is in de wereld samenkomt, eentje 

die alle zintuigen doet prikkelen en vooral eentje die je niet wilt 

missen! De Ultimate Chocolate, Caramel & Eclair Latte. Een latte 

macchiato met witte chocolade siroop, biologische volle melk, de 

lekkerste biologische fairtrade Coffee-Star espresso, slagroom, 

caramel/toffee saus, chocolade snippers en met klap op de 

vuurpijl; een eclair. Ultiem genieten noemen wij dit! Kom jij hem 

ook proeven? 

Even lekker ontspannen en genieten van de lekkerste koffie van Hengelo? 
Kom dan naar het Coffee-Star café in Bibliotheek Hengelo Stad!

We serveren eerlijke kwaliteitskoffie, thee, frisdrank en de lekkerste tosti’s en snacks. 
Plof neer in een relaxstoel met het meest actuele nummer van één van onze honderden tijdschriften. 

Of log in op onze gratis WiFi om lekker te werken.

COFFEE-STAR TEAM

* S E P T E M B E R S P E C I A L *

DE ULTIMATE 
CHOCOLATE, 
CARAMEL & ECLAIR 

LATTE

KOM JIJ HEM OOK PROEVEN? 
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De verjaardag. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat 
het ene jaar grootser gevierd wordt dan het andere jaar. De 
eerste verjaardag is bijzonder omdat het de eerste verjaardag 
betreft. En tegenwoordig is er ook de Sweet Sixteen party 
en vieren we de vijfentwintigste verjaardag ook steeds 
nadrukkelijker met een halve Abraham dan wel Sarah. Blazen 
we vijftig kaarsjes uit dan worden tuinen en gevels versierd 
met hele Abrahams en Sarahs en aanmoedigende spandoeken 
aan gevels met uitnodigende zinnen dan wel goedbedoelde 
dichtstrofen. Drie keer toeteren, mooie tekst!

Maar wat zet je in de tuin bij een eeuwfeest? En hoe doe je 
dat als je geen tuin hebt? Wij van Metropool weten het niet 
en we zijn niet alleen. Niemand weet het want honderd jaar is 
uitzonderlijk en zeker niet iedereen is het halen van een eeuw 
gegund. Wij opteren dus voor een Abraham én een Sarah, als 
symbool voor 100 jaar leesplezier voor man en vrouw, jong en 
oud en nog te delen met anderen ook!

Information wants to be free. Informatie wil vrij zijn. Het is een 
quote die uitgesproken werd op de eerste hackersconventie 
in 1984. Dat wist de Bibliotheek in Hengelo toen al 65 jaar. De 
Bibliotheek is al 100 jaar bij de tijd. Een onuitputbare bron van 
zowel kennis als vermaak. Een plaats waar woorden verbinden, 
waar mensen elkaar ontmoeten en waar taal en de liefde 
daarvoor gulzig geconsumeerd wordt. 

Daar zijn wij in deze moderne tijden van misinformatie en 
fake news dankbaar voor. De Bibliotheek is al 100 jaar een 
belangrijke pijler van onze samenleving waar informatie 
voor iedereen beschikbaar is en waar we ook gewoon terecht 
kunnen voor een mooie roman of voor een biografie over 
onze favoriete popsterren. Een cultureel en maatschappelijk 
fenomeen dat we koesteren en daarom onze hartelijke en 
welgemeende felicitaties! Honderd keer toeteren, mooie tekst!

Wie jarig is trakteert maar dat doet de 

Bibliotheek al honderd jaar. Dus trakteren 

wij de bezoekers van de bieb. Of eigenlijk 

twee bezoekers. De twee bezoekers die de 

twee gouden boekenleggers vinden die we 

hebben verstopt om precies te zijn. Er is 

er  één verstopt op de jeugdafdeling  voor 

12-18 jaar en één op de volwassenen sectie. 

Tussen al die duizenden prachtige boeken 

vol verhalen en gedichten en kennis.

We hebben 2 gouden boekenleggers verstopt. De gelukkige 
vinder maakt kans op een jaar lang gratis concertbezoek bij 
Metropool. Een prijs proberen te winnen was nog nooit zo leuk! 

Muziek en literatuur gaan hand in hand. Zowel de Bibliotheek 
als Metropool is een plaats waar gelijkgestemden elkaar 
kunnen ontmoeten. Een plaats waar de liefde voor de 
mooie dingen des levens gedeeld wordt. En er is nog een 
overeenkomst: ook wij vieren een verjaardag dit jaar. Onze 
31e. Als het boek over Metropool ooit verschijnt (als we een 
Abraham in onze voortuin hebben bijvoorbeeld) vindt u het 
ongetwijfeld bij de Bibliotheek, hopelijk ook over nog eens 
honderd jaar. 

Door Rick Escher

De	boekenleggers	zijn	vanaf	15	september	te	vinden
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Ambassadeur van de Bibliotheek 

BAS VAN WAKEREN

“De Bibliotheekpas is 
mijn beste investering.”
#100jaarbiebhengelo
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Het Schrijverscafé behandelt iedere keer een ander thema. 
We nodigen een bekende schrijver of spreker uit die 

daar veel van af weet. Hieraan voorafgaand geven we een 
schrijfopdracht in een van de literaire genres, zoals een kort 
verhaal, een column, een sprookje, een essay, een gedicht, 
enz. Een selectie daaruit wordt tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten voorgelezen en besproken; achteraf krijgen alle 
inzenders digitaal feedback. 

Het nieuwe seizoen van het Schrijverscafé gaat in september 
2019 weer van start. Ben je erbij? We gaan weer aan de slag 
met allerlei nieuwe onderwerpen. Iedere laatste woensdag 
van de maand.

Het eerste Schrijverscafé van het nieuwe seizoen: 
woensdag 25 september 2019  

 20.00-22.00 uur

Speciaal voor het Bibliotheek Magazine publiceren we één van 
de meest recente verhalen, geschreven door Marieke Zijlstra 
voor het Schrijverscafé. De schrijfopdracht voor deze editie 
was als volgt: “Schrijf	vanuit	een	persoonlijke	invalshoek	een	
artikel	over	deze	bibliotheek	dat	geplaatst	zou	kunnen	worden	
in	een	krant,	een	tijdschrift	of	zelfs	in	een	feestbundel.	Daarin	
kun	je	bijvoorbeeld	uitleggen	waarom	deze	bibliotheek	voor	
jou	zo	belangrijk	is,	maar	ook	zou	je	iets	kunnen	vertellen	over	
een	bijzondere	ervaring	die	je	hier	ooit	hebt	gehad;	misschien	
heb	je	er	wel	de	liefde	van	je	leven	ontmoet!” De verhalen van 
de andere deelnemers, Isis Zengerink, Marijke Oechies en 
Mathilda Offereins vind je terug op onze website. 

Podium
Zou jij op een podium willen staan? Te kijk en te luister voor 
iedereen, met al je onzekerheden, met al je gekke maniertjes, 
jouw haperende en te zachte stem. Met je haar waar dat ene 
plukje steeds opzij gaat staan, met je net iets te krappe broek 
– omdat alleen die past bij dat nieuwe shirt dat je gekocht 
hebt voor deze gelegenheid. Zou jij daar willen staan? Op een 
podium?

Toch zou het best tof zijn om jouw verhaal te kunnen vertellen, 
om het gedicht over jouw vader te delen met anderen -  omdat 
hij er niet meer is. Of om een eigen songtekst te zingen, om 
iets te vertellen over het boek wat jou zo aanspreekt.
Dat zou echt wel tof zijn.

Je zou dat allemaal misschien best durven wanneer het 
podium niet te groot is, wanneer er goede microfoons zijn 
en een fijne stoel om op te zitten. En daarbij een tafeltje met 
boeken of een plant, net als in een huiskamer. Mensen losjes 
en gemoedelijk daar omheen die belangstellend luisteren 
naar jou, omdat zij ook van schrijven houden en ook hun 
verhaal vertellen. En wanneer op die plek al het andere 
doorgaat; er mensen langslopen, er koffie wordt gezet, waar 
het naar tosti’s ruikt en waar mensen met hun eigen dingen 
bezig zijn. Dan zou je het misschien wel durven.

Weet je dat dit gewoon ook mogelijk is en al lang 
bestaat? 
Als je het niet gelooft, dan kom je zelf maar kijken. 
Binnenlopen kan namelijk altijd in de Bibliotheek van 
Hengelo.

Het Schrijverscafé gaat weer van start

   Schrijf je mee?
Het bestaan van een schrijver hoeft niet eenzaam te zijn. Ontmoet andere schrijvers, 

taalkunstenaars en creatievelingen bij het Schrijverscafé. 



Dan nog even dit….

Ondanks de constante zorg en aandacht die 
Bibliotheek Hengelo aan de samenstelling 
van dit magazine besteedt, is het mogelijk 
dat informatie die op in dit magazine wordt 
gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  

De informatie op www.bibliotheekhengelo.nl
wordt regelmatig aangevuld en eventuele 
wijzigingen kunnen te allen tijde met 
onmiddellijke ingang en zonder enige 
kennisgeving worden aangebracht. De 
informatie op de website is leidend in de 
informatievoorziening.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en 
mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn 
die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) 
die van de redactie of Bibliotheek Hengelo. 

Een lezer mag geen auteurs rechtelijk 
beschermde werken of andere in dit magazine 
opgeslagen informatie openbaar maken 
of verveelvoudigen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming.

Colofon
Uitgave: 
Bibliotheek Hengelo 
Beursstraat 34 
7551 HV Hengelo 
074 245 25 65 
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl
www.bibliotheekhengelo.nl 

Programmacommissie: 
Anja Annink, Diane Wevers, Ilse van den Einde, 
Lydia Vriezen, Maartje Kamp, Nicol Wekamp, 
Peter Bonekamp

Redactie: 
Nicol Wekamp, Judith Kempers, Astrid van Dam, 
Daisy Oosterbaan, Elske Harmsen

Realisatie: 
De Lijn, Hengelo 2019

De hoofdvestiging van Bibliotheek Hengelo vind je aan de 
Beursstraat in het centrum van Hengelo. Je bent van harte 
welkom om gebruik te maken van het café, de activiteiten, 
de werkplekken met gratis WiFi of de uitgebreide collectie.

Bibliotheek Hengelo Stad
Openingstijden
Maandag  09.00 - 20.00
Dinsdag  09.00 - 20.00
Woensdag  09.00 - 20.00
Donderdag  09.00 - 20.00
Vrijdag  09.00 - 20.00
Zaterdag  09.00 - 16.00
Zondag  Gesloten

Het filiaal in Hengelo-Noord is gevestigd in het Kulturhus 
Hasselo, Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo.
De Bibliotheek is zelfstandig te gebruiken.  
Tussen 14.00 en 17.00 uur is er een medewerker aanwezig.

Bibliotheek Hengelo Hasseler Es
Openingstijden
Maandag  09.00 - 20.00
Dinsdag  09.00 - 20.00
Woensdag  09.00 - 20.00
Donderdag  09.00 - 20.00
Vrijdag  09.00 - 17.00
Zaterdag  Gesloten
Zondag  Gesloten
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online Bibliotheek

LEES, LUISTER 
EN LAAT JE 
VERRASSEN

Ontdek de mooiste 
e-books en luisterboeken

onlinebibliotheek.nl
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