BiebPanel onderzoek 2019 - Regulier 1 - Activiteiten - Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken
Bibliotheek Annen
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
seniorenacademie en volksuniversiteit

1

Bibliotheek Borger
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Theaterprogramma jaarlijkse uitgave

1

Bibliotheek Coevorden
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
werk

1

Bibliotheek Zuidwolde
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Ik ga helemaal niet op zoek, heb genoeg andere activiteiten, ben dus niet op de hoogte en niet geinteresseerd.

1

via uitnodiging door de organisatie

1

Bibliotheek Smilde
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
In de bibliotheek zelf

1

Niet actief op zoek

1

Theater agenda

1

Bibliotheek Norg
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Informatie in de bibliotheek

1

Theateragenda

1

Bibliotheek Eelde
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Regiokrantje

1

Tijdschriften

1

vvv, krant

1

Bibliotheek Zuidlaren
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Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Via aankondiging in de bieb

1

Werk /school

1

Bibliotheek Havelte
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
mond tot mond

1

Bibliotheek Gieten
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
doe veel andere dingen

1

Sluit vaak niet aan bij interesses

1

Bibliotheek Annen
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Door de langlopende cursussen via de HOVO seniorenacademie en volksuniversiteit naast de andere hobby's gewoon geen tijd meer
beschikbaar.

1

Bibliotheek Odoorn
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
bibliotheel is voor mij toch boeken (nu vooral e-books)

1

Te veel andere bezigheden.

1

Bibliotheek Sleen
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Na operatie in februari tot nu niet mobiel geweest.

1

Bibliotheek Zuidwolde
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
te veel andere dingen die op mijn weg kwamen

1

wil wel maar er komt iets tussen of ik vergeet het

1

Bibliotheek Roden
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Geen belangstelling
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Bibliotheek Eelde
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Neem er nu geen tijd voor

1

Bibliotheek Vries
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
geen interesse in dit soort dingen

1

Bibliotheek Zuidlaren
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Oogproblemen.

1

Bibliotheek Havelte
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
helaas te weinig tijd, terwijl het aanbod mij wel aanspreekt.

1

Bibliotheek Dwingeloo
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
geen interesse

1

Bibliotheek Rolde
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
gevorderderde cursus digitale vaardigheden op gebied van foto bewerking op computer

1

Bibliotheek Gieten
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Techniek en Wetenschap

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
koken

1

Bibliotheek Coevorden
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
concerten musea

1

politiek

1

Bibliotheek Dalen
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
vaaqrdigheden m.b.t. het lenen van e.books via de bibliotheek
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1

Bibliotheek Sleen
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
interessante personen

1

zelf cursussen verzorgen bij diverse organisaties

1

Bibliotheek Ruinen
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
film

2

Bibliotheek Zuidwolde
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
bridge

1

maatschappij en samenleving

1

muziek

1

Muziek

1

Bibliotheek Smilde
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Films

1

Bibliotheek Beilen
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Muziek

1

Bibliotheek Peize
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
vitaliteit

1

Bibliotheek Roden
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
sport

1

Bibliotheek Vries
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
lezingen etc. over wetenschap

1

Bibliotheek Zuidlaren
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Op vakgebied

1

veganisme, koken en bakken

1

Bibliotheek Havelte
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
reizen

1

Bibliotheek Rolde
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Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Ik mis informele bijeenkomsten voor leden van de bibliotheek en eventueel belangstellenden.

1

Bibliotheek Gieten
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Leesclub voor kinderen (boeken bespreken)

1

Op de hoorzitting over de toekomst van de bieb Gieten zijn er meer dan voldoende tips gegeven

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
activiteit en het voortouw nemen

1

Bibliotheek Borger
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Lezingen over historische onderwerpen

1

Bibliotheek Coevorden
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
educatieve activiteiten

1

Lezing over Voordelen van Kernenergie

1

vaker dit soort vragen stellen aan leden en aan niet-leden
men behoefte aan heeft

Mogelijk komen er zo meer mensen op af wanneer de bieb weet waar

1

Bibliotheek Dalen
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek zou standaard voorlichting aan moeten bieden over het lenen van e.books en daarvoor workshops moeten aanbieden.

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
ik kom niet meer veel in de bieb maar er is mij ook niet opgevallen of er acitviteiten waren

1

Bibliotheek Sleen
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
in feite is alles welkom als het maar gerelateerd is aan cultureel maatschappelijke sociale inzicht/kennisverbreding van de maatschappij

1

regionale activiteiten

1

Workshop schilderen

1

Bibliotheek de Wijk
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
cursussen digitaal

1

Ik heb geen activiteiten bijgewoond omdat ik (nog) full time werk. Maar zodra ik met pensioen ben wil ik hier graag aan deelnemen.

1

Bibliotheek Ruinen
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Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
proeverij

1

Bibliotheek Zuidwolde
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Meer creatieve workshops

1

Bibliotheek Smilde
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
In uw opsomming mis ik een aantal reeds aangeboden activiteiten die in ons dorp van belang zijn: taalhuis ( ivm laaggeletterdheid),
breicafé, digicafé, vraagbaak over van alles. Laagdrempeligheid !

1

Bibliotheek Norg
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Restaurant of uitgebreide koffiehoek waar ook gelezen kan worden.

1

Bibliotheek Vries
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
er zijn geen activiteiten voor mijn leeftijdscategorie bij mijn bibliotheek

1

Ik heb geen enkele interesse in activiteiten in de bibliotheek. Ik kom alleen voor het lenen van boeken

1

Bibliotheek Zuidlaren
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Voorleesmomenten voor kinderen onder de 7 jaar. Misschien boekverfilming door een schrijver zelf. Online cursussen mis ik, deed ik
graag

1

Bibliotheek Havelte
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Lezingen over geschiedenis, filosofie ed.

1

Liever overdag bijv schrijvers of boek bespreken.

1

Bibliotheek Vledder
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Muziek en theater, film en kunst. zelfontwikkeling

1

Bibliotheek Dwingeloo
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
jeugdactiviteiten in Dwingeloo

1

Bibliotheek Gieten
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Organisatie in orde, inhoud viel tegen

1

Bibliotheek Borger
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
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De activiteiten op zich zijn goed, alleen zijn ze te weinig toegespitst op een dorp en dat is aan de opkomst af te lezen. Er wonen in een
dorp en de omgeving te weinig mensen die daadwerkelijk komen, ook als men heeft aangegeven wel interesse te hebben, plus dat die
mensen vaak op de stad gericht zijn voor culturele avonden en cursussen. Het aanbod zou dus beter afgestemd moeten worden op de
dorpse behoeften.

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
dat is toch een mooi cijfer?

1

Bibliotheek Ruinen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
De activiteit was niet in het gebouw waar de bibliotheek is, want een klaslokaal is er niet geschikt voor. Een film vind ik wel leuk.

1

overbodige vraag

1

Bibliotheek Zuidlaren
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Films mis ik, in het verleden waren er wel films. Nu niet meer. Maar ook schrijversavonden.

1

Sluiten minder goed aan bij mijn interesses

1

Bibliotheek Havelte
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Met Sinterklaas was er werk gemaakt van een Sint en 2 pieten, erg leuk maar niemand wist er wat van. Er was nergens reclame voor
gemaakt. Toevallig had ik het op een briefje in de bibliotheek zien liggen dus was ik er. Ik had er 2 andere ouders over verteld dus zij
waren er ook. Verder was er helaas niemand. Zonde, want het was ontzettend leuk!

1

Bibliotheek Vledder
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
ik denk dat er meer lezingen over diverse onderwerpen kunnen worden gegeven

1

Bibliotheek Rolde
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
goede uitleg,leuke mensen,gezellig

1

Bibliotheek Gieten
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
De personen gaven een leuke leerzame cursus

1

Goed georganiseerd

1

Het was leuk om hieraan deel te nemen

1

Ik ben verrast door de zorgvuldige wijze waarop er aandacht besteed wordt aan de deelnemers en het onderwerp.

1

Bibliotheek Annen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Het was onverwacht een goed optreden. De kosten vrij laag

1

Ik ben naar een workshop over thee geweest, was erg leuk en interessant.

1

Bibliotheek Borger
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Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
leuke kinderactiviteiten, helaas kan ik vaak niet bij de ouderen activiteiten

1

Bibliotheek Odoorn
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Leuke en gevarieerde activiteiten- vooral ook voor de kleintjes en de jonge lezer-erg belangrijk. Schrijver of een boeiend onderwerp is
een mooie kans in de bieb- laagdrempelig vooral qua entree prijs dus bereikbaar voor de meeste mensen. Min punt ; Expo ruimte is in
deze bieb helaas te beperkt - komen kunstwerken niet goed uit. Meer en betere ruimte zou meer belangstelling en breder publiek
kunnen stimuleren en aantrekken. Dat was in de vorige bieb een unieke gelegenheid.

1

Bibliotheek Coevorden
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Gewoon prettig

1

Het is netjes verzorgd. Spreekt aan.

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Leuk en interessant

1

Bibliotheek Sleen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Bieb is zeer toegankelijk. Er zijn tentoonstellingen, lezingen, cursussen, kinderactiviteiten en er is ruimte voor ideëel gerichte
organisaties

1

ik vind het knap wat er georganiseerd wordt.

1

Bibliotheek de Wijk
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
online cursus was goed opgezet

1

Wat wordt geboden spreekt meest wel aan

1

Bibliotheek Ruinen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
omdat ik de activiteiten waar ik deel aan neem leuk en interessant vind.

1

Bibliotheek Ruinerwold
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Mijn dochter heeft het leuk gehad en vond het erg interessant

1

Vindt de voorlees aktiviteiten heel goed voor kinderen, het vertonen van specifieke films en leesclub mogelijkheden.

1

Bibliotheek Zuidwolde
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Tentoonstelling, litereratuurclub

1

Bibliotheek Smilde
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Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
De organisatie is goed voor elkaar en het is altijd gezellig.

1

ga alleen naar film Goed georganiseerd en gezellig. 1 keer een verschrikkelijke film over Marokko sloeg echt nergens op (Vond
iedereen ook de vrijwilligers

1

Goed aanbod....

1

Kwaliteit, laagdrempeligheid, sociale cohesie dorp.

1

Bibliotheek Roden
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
gewoon

1

Goede samenwerking bibliotheek en Taalhuis Noordenveld.

1

Bibliotheek Eelde
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
wat ik tot nu heb meegemaakt was een lezing van een schrijver.Dat was goed

1

Bibliotheek Vries
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Ik ben tevreden over het gebodene.

1

Bibliotheek Zuidlaren
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
voor zover ik weet wordt het goed georganiseerd.

1

Bibliotheek Vledder
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
De organisatie was goed, de inhoud ook

1

Bibliotheek Borger
Op welk manier zou u het liefst kaarten bestellen voor activiteiten van de bibliotheek? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
via de bieb app

1

Bibliotheek Zuidlaren
Op welk manier zou u het liefst kaarten bestellen voor activiteiten van de bibliotheek? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Of balie of via website

1

Bibliotheek Smilde
Waar zou u dit graag terug zien? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
maakt me niet uit

1

Bibliotheek Rolde
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
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Aantal keer
genoemd
Er kan een thema film vertoond worden met daarna eventueel een discussie met kopje koffie of thee met kleine eigen bijdrage voor de
onkosten. Tevens kan er ook een kamer orkest op een avond spelen tegen een vrijwillige bijdrage van de bezoekers. Eventueel een
cursus voor digitale foto bewerking voor gebruikers van computers

1

geen

1

Nee,dank u

1

Bibliotheek Gieten
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Geen opmerkingen

1

Geen opmerkingen prima zo

1

neen

1

Tip: Als het goed is , is er een verslag van de hoorzitting waar ik net over sprak. We hebben daar nog geen enkele uitwerking van
mogen meemaken en nu komt u al wéér met een identieke vragenlijst....

1

Veel succes!

1

Bibliotheek Annen
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek zou ook wel meer kunnen doen aan het politieke bewustzijn van de leden. Voorafgaand aan de Europese verkiezingen:
welke partijen doen mee, waar staan ze voor enz.

1

nvt

1

Bibliotheek Borger
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Er staan veel vragen die ik op dit moment niet kan beantwoorden, is van zoveel afhankelijk. Bv welke activiteiten ligt het er zoveel aan
welke film, of welke creatieve workshop enz. En een bepaalde dag of dagdeel - daar kan ik helemaal niks mee!

1

Bibliotheek Odoorn
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Bib kan naar mijn mening breed uitzetten op activiteiten. Mensen samen brengen en mensen kennis laten maken met diverse culturele
aspecten. dus waarom dan ook geen muziek en kunst. momenteel heb ik zelf weinig tijd om activiteiten bij te wonen.

1

Meer publiciteit - zodat ook mensen die niet lid zijn van de bieb op tijd op de hoogte zijn.... vooral info in lokale krant/blaadje/poster …..

1

neen

1

Bibliotheek Coevorden
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
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Aantal keer
genoemd
geen

1

Geen

1

geen opmerkingen

1

Nee

1

neen

1

Vraagstelling is veel gericht op gezinnen

1

Bibliotheek Dalen
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Geen

1

Bibliotheek Oosterhesselen
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Been opmerkingen.

1

Bibliotheek Schoonoord
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
geen

1

geen opmerkingen

1

Bibliotheek Sleen
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
al de genoemde organisatie-elementen of globaal aangeduide inhoud blijft toch te veel aan de buitenkant van het onderwerp hangen.
Waarom niet scherper aanduiden wat gedaan kan worden om deelnemers meer te prikkelen. Bij voorbeeld als het over jeugdliteratuur
gaat: 'Een sprookje wordt waar als je hem vertelt en niet voorleest' of bij uitleg over Mozarts' Zauberflöte: 'Standvastig, vastberaden en
zwijgzaam. Dat zijn niet alleen de instrumenten voor prins Tamino om het hogere doel te bereiken. Het geldt voor een ieder.' Of
wanneer het over computertechnologie gaat: 'Het leven gaat verder dan enen en nullen'. Ik schud maar even iets uit m'n mouw om te
laten begrijpen wat ik bedoel.

1

Heb geen opmerkingen.

1

Ik heb aangegeven welke activiteiten ik vind passen bij de bibliotheek, maar dat wil niet zeggen dat ik voor al deze activiteiten zelf
belangstelling heb

1

nee

2

Bibliotheek de Wijk
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
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Aantal keer
genoemd
geen

2

Ik hoop wel dat in elke plaats een bibliotheek blijft bestaan.

1

nvt

1

Bibliotheek Ruinen
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Deze vragenlijst vond ik oninteressant

1

geen

1

nee

1

Bibliotheek Ruinerwold
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
oppassen dat er geen dingen dubbel worden gedaan Creatief las ik ergens, is dat voor de doelgroep van de bibliotheek???

1

Vindt een discussie-avond niet direct iets voor de bibliotheek, tenzij het direct betrekking daarmee heeft.

1

Bibliotheek Zuidwolde
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Goed

1

Laat het activiteitenaanbod aansluiten bij de kerntaak van de bibliotheek, namelijk beschikbaar maken van kennis en informatie.

1

neen

1

Of een activiteit wel of niet past hangt ook af van de inhoud (bv bij het geven van een lezing, workshop of cursus)

1

Sorry, hierin heeft u niet veel aan mij. Kom weinig in bieb en alleen om bepaalde boeken te reserveren en soms ook eens voor de
uitleen, verder nooit.

1

Bibliotheek Smilde
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Geen opmerkingen

1

Meer aan de weg timmeren / reclame maken over activiteiten. Verbazingwekkend hoe verbaasd mensen zijn als je iets meldt over
activiteiten in de bibliotheek.

1

Uitgebreid genoeg

1

Zo doorgaan...

1

Bibliotheek Beilen
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
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Aantal keer
genoemd
Ik heb ben naar de schrijversacademie geweest, maar mis in de bibliotheek vooral voor beginnende schrijvers bijeenkomsten en
informatie materiaal. Ook zou ik het heel erg leuk vinden dat er schrijfbijeenkomsten worden georganiseerd. Een schrijfwedstrijd
misschien, cursus literair schrijven, columns, poëzie, gedichten of iets dergelijks. Dit mis ik heel erg in de bibliotheek. Ik ben in maart in
de bibliotheek in Deventer geweest voor een schrijvers dag. Was echt prachtig.

1

Sorry, wij zijn ouderwets en gebruiken de bibliotheek voor ouderwetse zaken als het lenen van boeken. Dat houdt niet in dat wij de
aangeboden activiteiten niet waarderen, maar wij hebben onze eigen kanalen waar wij toneel/films/cursussen bijwonen.

1

Bibliotheek Westerbork
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Ik wil graag dat activiteiten niet tijdens openingsuren plaats vinden. Vind dat storend als ik een bibliotheek bezoek, hier worden
brei/haakmiddagen georganiseerd en ik mijd die middag om naar de bieb te gaan.

1

We hebben een fijne bibliotheek in Westerbork met een aardige bibliothecaresse en aardige vrijwilligers, maar ik kom er om boeken te
ruilen en kijk altijd naar een tentoonstelling als die er is,

1

Bibliotheek Norg
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Geen

2

Mijn bieb is heel klein.dus weinig activiteiten mogelijk.maar is wel heel fijn en dichtbij!

1

nee

1

nvt

1

Omdat wij bij een heel kleine bibliotheek wonen en we de sfeer niet heel fijn vinden gaan we naar een grotere. Dat is voor ons echt een
uitje! Er zijn ook meer mogelijkheden.

1

Bibliotheek Peize
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
geen suggestie

1

heb geen op of aanmerkingen. Wacht af wat er komt.

1

Bibliotheek Roden
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Eigenlijk let ik niet op activiteiten in de bibliotheek. Ik leen er boeken... Ligt dus vooral aan mij maar ik word er ook niet sterk op
geattendeerd.

1

Geen

1

Geen suggesties .Compliment voor organisatie bibliotheek !

1
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Geen suggesties, maar wel een positieve opmerking: Ik wil hierbij nog weer de goede samenwerking tussen onze bibliotheek en het
Taalhuis Noordenveld noemen. Elke maandagmorgen begeleid ik als vrijwilliger van het Taalhuis NT2-cursisten om ze voor te bereiden
op de Staatsexamens NT2. Ik en ook andere vrijwilligers kunnen hiervoor al in de bibliotheek terecht op een tijdstip lang voordat de
bibliotheek voor het publiek opengaat. Ik ben heel blij dat deze mogelijkheid er is, want op die vroege momenten is het nog rustig in de
bibliotheek en dat is voor de concentratie van laaggeletterden heel belangrijk.

1

Nee

1

Sommige onderwerpen voor activiteiten hangen af van de locatie (stad/dorp en bezoekers (jongeren/ouderen) van de betreffende
bibliotheek.

1

Bibliotheek Eelde
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Ik heb bij onze bibliotheek niet zo’n warm en gezellige sfeer. Kan dus dit soort activiteiten ook niet goed plaatsen. Wanneer er geld
wordt gestoken in zowel gebouw als personeel, dan krik je het niveau al weer erg op. En dan is het ook veel meer een
ontmoetingsplaats. Dat is hoe ik de bieb ook zie. Waar literatuur, cultuur en sociale contacten samen komen.

1

wilt u stoppen met al die vragen aan mij te sturen.Ik ben 86 jaar ,met vr. groet, Jopie Kardol

1

wordt er ook samengewerkt met andere organisaties om iets tot stand te brengen? Het gekozene hoeft dan niet per se in de
bibliotheek plaats te vinden, maar wel in samenwerking met de bibliotheek waardoor de naamsbekendheid groter gaat worden.
Wellicht kan dit in de toekomst gebeuren.

1

Bibliotheek Vries
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Nee... geen suggesties

1

samenwerken met andere organisaties in de gemeente/omgeving

1

Uitnodigen van schrijver(s) zou passen.

1

Bibliotheek Zuidlaren
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Geen op of aanmerkingen

1

Geen opmerkingen. Veel succes, hoop op meer activiteiten in de bieb in Zuidlaren.

1

nvt

1

qua voorzieningen is onze bieb niet berekend op een bezoek dat langer duurt dan boeken ruilen, want er is maar 1 wc. tegenwoordig
ben je vaak langer in de bibliotheek, voor internet, kranten, en voorlezen.

1

Tip: blijf inspelen op de actualiteit

1

Bibliotheek Havelte
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Geen relevante opmerkingen.

1

Meditatie? beter concentreren? Neem niet lichtvaardig een huisdier? Wekelijks spreekuur (onafhankelijke sociaal raadslieden? Heel
eenvoudige filosofie?

1
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Nee.

1

Bibliotheek Vledder
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Ik heb even geen suggesties

1

Bibliotheek Diever
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Graag informatieve avonden over natuur flors ,fauna uit naaste omgeving.

1

Bibliotheek Dwingeloo
We zijn alweer bijna klaar met de vragenlijst. Graag horen wij nog van u of u opmerkingen heeft over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde
zijn geweest? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
De bieb moet zich wel blijven concentreren op zijn hoofdtaak, boeken enz. en niet te veel zijwegen willen bewandelen.

1

In mijn bieb is er nauwelijks gelegenheid om iets te doen omdat ze bij een verzorgingstehuis in zijn en het allemaal erg krap is.

1

Wat mij betreft beperkt en bibliotheek zich tot alles wat met boeken en lezen te maken heeft. Verder stel ik het erg op prijs om niet te
worden getutoyeerd.

1
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