BiebPanel onderzoek 2019 - Regulier 1 - Activiteiten - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken
Bibliotheek Meppel
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
ik ga niet op zoek

1

kerk

1

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

1

Uitgenodigd door organisatie

1

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

1

Werk

1

Hoogeveen Centrale
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
programma's van organisaties

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Op welke manier gaat u op zoek naar activiteiten van de bibliotheek of van een andere organisatie? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Kan van alles zijn

1

Programmaboek

1

Radio,tv

1

via mijn werk/

1

via werk

1

Bibliotheek Meppel
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
eerlijk gezegd, te weinig gelet op het aanbod

1

Heb andere bezigheden

1

Zieke partner

1

Bibliotheek Emmen
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
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Aantal keer
genoemd
Andere interesses die prioriteit hebben

1

Ben 83, géén tijd en géén zin, boeken lenen is voldoende voor mij.

1

doe over het algemeen niet mee aan activiteiten. 's avonds al helemaal niet. Doe nog vrijwilligerswerk en dus minder tijd

1

mobiliteitsprobleem

1

Taalpunt

1

Bibliotheek Klazienaveen
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Beperkte energie en moet dus keuzes maken. Het moet dus wel heel interessant zijn, wil ik die keuze maken.

1

Hoogeveen Centrale
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
alleenstaande van 92 jaar woont in Ruinen, heb daar geen interesse meer in.

1

Druk met andere zaken

1

Geen

1

ik vind de bibliotheek geen plaats voor dit soort activiteiten. Ga liever naar het theater, bioscoop, echte scholingscursussen,
bijeenkomsten met gelijkgestemde mensen (b.v. Boeddhistisch)

1

Meestal voor kinderen

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
U heeft in de afgelopen 12 maanden niet deelgenomen aan activiteiten van de bibliotheek . Wat is hiervan de reden? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
1x werden er diverse workshops georganiseerd waarvan er mij 2 aanspraken en de rest absoluut niet. Maar omdat je niet in mocht
schrijven voor een workshop van je keuze, heb ik het niet gedaan, een workshop is leuk, als het je aanspreekt, maar anders niet.

1

ik had al afspraken voor de andere organisaties gemaakt

1

Ik wil boeken, krant, bladen kunnen lezen en afhalen in Marsdijk en heb geen belang bij een evenementen bureau. Wij missen het
dependance in Marsdijk.

1

Lees mijn boeken momenteel digitaal

1

mijn gezondheid laat dat jammer genoeg niet toe

1

vaak op zondag georganiseerd, dan doen wij niet mee

1

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

1

yoga meditatie boedhisme

1

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

1

Laaggeletterden helpen

1

Maatschappelijke ontwikkelingen

1

muziek

1

theater

1
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Hoogeveen Centrale
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Boekenclub

1

filosofie

1

kookworkshop

1

muziek

1

Muziek

3

vrijwilligerswerk

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Naar welk type activiteiten gaat uw interesse uit? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Klassieke muziek

1

muziek

1

Theater

1

wetenschap en techniek

1

Bibliotheek Meppel
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Aanbod mag groter en breder

1

Boekbesprekingen, leesclub

1

De bibliotheek is heel actief. Wat ik mis wat ze zouden kunnen doen is een vrijwilligersmarkt. Dat je kan kijken welke clubs in Meppel
nog vrijwilligers zoeken

1

ik zou samenwerking met de volksuniversiteit een mooie optie vinden

1

Misschien een korte bijeenkomst waarin nieuwe boeken, of pas aangeschafte boeken kort de revue passeren.

1

voor veel activiteiten hebben we al een goede schouwburg, bioscoop, filmhuis, school etc. Waarom zou de bibliotheek zich ook op
deze activiteiten richten? Met lager niveau, slechtere accomodatie. Ik vind de bibliotheek ontzettend belangrijk voor lees activiteiten,
boek besprekingen, voorlezen, activiteiten voor laaggeletterden, voor mensen die via gezin niet in aanraking komen met boeken door
beperkt budget of andere interesses.

1

Bibliotheek Emmen
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Bijeenkomsten voor (startende) ondernemers, die zowel inhoudelijk interessant zijn als leuk om andere ondernemers te ontmoeten.
Leuke bijeenkomsten (niet te droog of belerend, maar interessante praktijkverhalen) over kinderen en online media.

1

Het enige wat ik mis in de bibliotheek is de stilte en rust wat er vroeger wel was. Er is tegenwoordig veel te veel te doen... daardoor
veel gepraat/geschreeuw van volwassenen en kinderen. Er word ook geen poging gedaan door mensen om hun stem wat te dempen
ofzo... Nee, ik mis de bieb zoals het vroeger was.

1

ik zoek eigenlijk nog een cursus Engels maar misschien is dat geen activiteit voor jullie

1

Leesclubs voor diverse doelgroepen

1

Meer lezingen van ervaringsdeskundige, over uiteenlopende onderwerpen, die je kunnen helpen met de ontwikkeling als persoon
zelf/personen in je directe omgeving. Als voorbeeld de lezing vrouwen/meisjes en autisme in Hoogeveen.

1

Meer muziek.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
klassieke concerten

1

Hoogeveen Centrale
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Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
ik vind dat een bibliotheek zich vooral met boeken moet bezighouden.

1

ik weet niet wat het aanbod is.

1

Leesclub

1

live contact bekende onbekende internationale schrijvers

1

Neutrale voorlichting over sociale media, it-hardware, it-apps Cruciaal voor de toekomst van de bieb is mijn mening

1

organiseren van gezamenlijke bezoeken aan musea, tentoonstellingen in de open lucht, dagreizen met een thema. Samen met andere
mensen een "dagje uit" met een thema.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Zijn er activiteiten die u mist in het huidige aanbod van de bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
aanbod e-cursus

1

Activiteiten over leefstijl

1

Activiteiten voor hoogbegaafden, intellectuelen , hooggeletterden

1

Beter archief Betere digitale zoek en index functies

1

Een schrijver uit Assen zoals Chris Vegter uitnodigen om voor te lezen uit zijn makkelijk lezen boekjes oud voor 8 + bijv. En zijn
spannende boeken voor 10+

1

Kinderactiviteiten gericht op 1-4 jaar

1

Meer activiteiten op gebied van creativiteit, mogelijkheden tot volgen van cursussen, meer voor tieners

1

niet zozeer activiteiten. Ik ben een lezer en mis een ruimer aanbod van Scandinavische thrillers. De keuze is helemaal niet reuze terwijl
dit genre ongekend populair is. Ik pleit voor een groter aanbod van Scandinavische thrillers.

1

ontmoetingsbijeenkomsten voor singels (speeddate?), klanteninspraakavonden mbt aankopen/activiteiten, breder aanbod cursussen
dan alleen gericht op bepaalde doelgroepen (als je geen kind, minder geletterd of senior bent valt er een hoop weg)

1

poezie

1

Vaker aanbieden overdag

1

We missen alleen de bieb in Marsdijk. We lezen geen boek meer.

1

Bibliotheek Meppel
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Viel tegen

1

Bibliotheek Meppel
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
gewoon een breed aanbod, goed

1

Omdat er wel goede dingen worden georganiseerd maar dit vaker en breder kan

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
ben slechts een keer geweest, blijkbaar te weinig leuke dingen voor mij...ik mis nog wel eens een leuke schrijver bijv op een
zondagmiddag. Karin Luiten ging t hele land door, niet in emmen terwijl juist met een kookboek leuke promoties met omliggende
restaurants te organiseren zijn..

1

Hoogeveen Centrale
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Bezoek niet veel activiteiten dus een gemiddeld cijfer

1

Het aanbod vind ik prima, ik maak er alleen zelf weinig gebruik van

1
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Informatief

1

Kwaliteit info bij tentoonstelling (bijv. o.a maquette turfwinning) in bib summier daarom niet meer dan een 7

1

past te weinig met mijn belangstelling

1

Bibliotheek Meppel
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Goed georganiseerd

1

Goed georganiseerd. Interessant onderwerp. Goede locatie.

1

Vind de bieb een heel fijne plek geworden voor jong en oud. Met heel rustige hoekjes en met de leestafel. Kom er graag en moedig t
ook aan bij derden, vooral mensen met kinderen.

1

Bibliotheek Emmen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Aantal muziekoptredens was fantastisch, ook een workshop was erg leuk

1

De bibliotheek toont haar veelzijdigheid met de diverse aanbiedingen, voor elk wat wils.

1

e.e.a.loopt niet altijd even soepel.

1

en de auteur en het onderwerp, het was allebeide belangrijk en interresant en een 10 is het hoogste, uitmuntend,
vandaar de 9 !!

1

Enthousiaste medewerkers in een prettige, laagdrempelige omgeving. Altijd een fijne sfeer. Geen 9 of 10, omdat het niveau (kwaliteit)
wel wat omhoog mag. Het overtreft de verwachting niet.

1

Goeie lezing, interessant onderwerp

1

Heb er veel aan gehad.

1

Het aanbod en de variatie daarin is leuk en voldoende

1

Het aanbod is gevarieerd.

1

Het is kleinschalig met een goede sfeer.

1

Hetgeen waar ik aan deelgenomen heb was goed

1

Ik ging naar Onno Blom over Jan Wolkers, het was geweldig, helaas kwam er maar een handjevol mensen

1

omdat er veel gedaan wordt . Veel verschillende dingen. Denk dat het aanbod voor veel mensen interessant kan zijn.

1

Tijdstip, in de middag, inhoudelijk

1

Voorzover ik het weet en ervaar is het ruim voldoende

1

Was een muziekoptreden. Kleinschalig, huiskamergevoel

1

Bibliotheek Klazienaveen
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Omdat het altijd overzichtelijk en duidelijk is. En daar hou ik van.

1

Was heel leuk Werd interactief voorgelezen

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
Interessante bijeenkomsten

1

Hoogeveen Centrale
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
er is voor iedereen wel iets waar zijn of haar belangstelling naar uitgaat

1

goed georganiseerd

1

Goed georganiseerd en interessante spreker

1

ik vind de bibliotheek een fijne plaats om te zijn de medewerkers zijn heel behulpzaam en heel voorkomend

1

Ik vind het goed zoal het komt

1
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ik was bij activiteiten van Bordje Cultuur en lezingen over bijv. de opstand in Hollandscheveld. Vond dat goed georganiseerd. Niet zo
goed vind ik de maaltijden de laatste jaren (J.v.'t H.?). Eerder werden die door anderen verzorgd en dat was veel lekkerder, leuker,
mooier. Nu eet ik vaak eerst thuis maar wat, omdat ik geen zin heb in kleffe broodjes e.d.

1

Over het algemeen goed georganiseerd.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Kunt u toelichten waarom u dit rapportcijfer geeft?
Aantal keer
genoemd
alles waar ik tot nu toe aan deelnam was duidelijk, leuk, verzorgd, gezellig, goed georganiseerd

1

Altijd bij de tijd, prima inhoud, waar voor je geld, mooie omgeving.

1

De workshops waren goed, sommigen konden beter

1

er is een groot aanbod van leuke activiteiten.

1

Er is een ruim aanbod van activiteiten, al maak ik er weinig gebruik van.

1

Film avond wordt goed en leuk georganiseerd.

1

Gezellig en goed georganiseerd

1

goed georganiseerd

1

Goed georganiseerd, goed toegankelijk, leuke inhoud

1

Het is altijd goed verzorgd en educatief + hartstikke leuk !

1

Ik ben er vaak en meestal tevreden. Ik was erg ontevreden over opening en sluiting boekenbal, voelde me niet gerespecteerd door de
slechte kwaliteit.

1

Ik heb van de activiteiten die ik tot nu toe bij de bieb gedaan heb, erg genoten.

1

Ik vind de workshops avond die 2 keer in het jaar gehouden worden, heel erg fijn.

1

Ik vind het erg leuk georgiseerd, maar er zijn altijd verbeterpunten

1

Jacklab. Is erg leuk en leerzaam

1

niets is volmaakt

1

Prima geregeld, verliep goed, weinig op aan te merken.

1

veel activiteiten, goed georganiseerd, bv boekenweekfeest, lezingen, workshops

1

Voor mij betreft het inhoudelijke activiteiten, die goed bij mijn interesses passen. De activiteiten die ik bijwoonde waren goed
georganiseerd

1

Bibliotheek Emmen
Op welk manier zou u het liefst kaarten bestellen voor activiteiten van de bibliotheek? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Ik zou t wel via de website willen doen maar ik vind de website van de bibliotheek daartoe niet goed uitgerust

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Op welk manier zou u het liefst kaarten bestellen voor activiteiten van de bibliotheek? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Via de app

1

Bibliotheek Meppel
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
een

1

Een bibliotheek moet zijn waar het in oorsprong voor bedoeld is. Boeken etc. lezen en lenen. Zeker moet het een plek zijn waar het
rustig is. Geen kinderspeelplaats dan wel een school of een dokterspraktijk (bloeddruk opmeten in een bibliotheek, hoe gek moet het
nog gaan worden).

1

Er wordt zoveel aangeboden, dat er niet van gekomen is om activiteiten van de Bieb te bezoeken

1

geen

2

Geen

1

geen opmerkingen

1
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Geen opmerkingen

1

Geen opmerkingen over vragenlijst. Bibliotheek is teweinig in de avond geopend door de week. Te korte openingstijd op zaterdag

1

Ik herhaal nog maar een keer dat ik de bieb t.o.v. jaren geleden, nu een heel fijne plek vind. Voor jong en oud en wat ik erg waardeer
met rustige hoekjes om even iets te lezen.

1

Jammer dat deze vragen worden gesteld. Ik dacht dat ik bij dit panel opmerkingen kwijt kon over de kerntaak van de bieb: boeken. Ik
vind de indeling van de bieb slecht. Er zijn vier alfabets, heel verwarrend. Ook staan historische romans bij " romantisch". Nog nooit zo
iets raars gezien, roman heeft niks te maken met romantisch, eerste les nederlandse literatuur op school. Verder staat op het grote
bord boven de kinderboeken "kids". Waarom niet in het nederlands?

1

Kan er momenteel geen bedenken

1

nee

2

nee, goede enquete

1

Nvt

1

Onze bibliotheek nodigt altijd een fotograaf uit bij activiteiten, maar ik wil m'n kinderen niet op de foto. Dus dat is altijd lastig.

1

Prima onderwerpen!

1

zoals eerder genoemd: cursus aanbod volksuniversiteit zou ook bij bibliotheek passen, dus samenwerking zou m.i. goed passen.

1

Bibliotheek Emmen
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
bepaalde cursussen horen niet thuis in de bieb , daarvoor zijn er genoeg computerclubs in de buurt om dat te verzorgen. zoals digiD

1

Er mag voor mij vooraf wel wat uitgebreider informatie worden gegeven over de achtergrond van de spreker, het doel van de
bijeenkomst en de te verwachten inhoud. Er mag misschien in de programmering nog meer geprobeerd worden om juist die mensen
naar de bibliotheek te krijgen die er normaal niet komen (laaggeletterden, inburgeraars, jongeren). Verder ben ik zeer te spreken over
hoe de bibliotheek zijn maatschappelijke rol oppakt en breed invulling geeft aan het ontwikkelen en verbinden van mensen.

1

Eventueel ook aanplakbiljetten in het centrum en in de wijken van Emmen tonen zodat de activiteiten (extra) onder de aandacht
worden gebracht.

1

geen

3

Geen

2

Geen 0pmerkingen

1

geen opmerkingen

1

Geen opmerkingen

1

Geen suggesties of opmerkingen

1

geen suggesties. doorgaan op de ingeslagen weg.

1

Geen??

1

Geen.

1

Graag lezingen en workshops onder de aandacht brengen dmv nieuwsbrief

1

Ik ben sowieso voor activiteiten georganiseerd door de bieb, maar mijn prioriteiten liggen momenteel anders, zodat ik weinig kan
volgen of tijd heb.

1

ik vind het juist zo die gesteld zijn.

1

kinderactiviteiten vind ik in principe geen taakvan de bieb, zoals een knutselactiviteit. Behalve als het een link heeft met
lezen/leesactiviteiten. Daar kan meer aandacht voor zijn. Misschien kunnen je meer aan sturen op lees activiteiten . Zeker nuttig gezien
de taal en lees achterstand die er in deze omgeving is. Vroeg beginnen met kinderen boekjes aan te bieden is een eerste vereiste om
de nederlandse taal te leren. Probeer die doelgroep eens te bereiken.

1

Laaggeletterdheid moet integraal onderdeel worden van takenpakket. Vermijd het woord school.

1

N.v.t.

1

nee

3

Nee

1

Neen

2

Nvt

1

Hoofddorp, september 2019

Probiblio BiebPanel - Regulier 1 - Activiteiten

Over de vragenlijst: er werd geen onderscheid gemaakt binnen de kinder/jeugdactiviteiten, terwijl ik daarvoor juist veel naar de
bibliotheek ga.

1

Persoonlijk geen behoefte aan extra activiteiten . Wel goed dat het georganiseerd wordt voor de liefhebbers. Hoofddoel is en blijft
boeken aanbod actueel houden en uitlenen.

1

soms twijfel ik over -weet ik niet- en/of -goed- en.......inderdaad, ik zou best es wat meer willen op een morgen of middag, althans
overdag: een lezing, een film in de avond komt het wat minder goed uit........ en ...........ik ben 65 +

1

Verder geen opmerkingen

1

Zo’n avond met Onno Blom iets beter bekend maken bijv onder lit clubs, nu wistniemand van onze groep ervan behalve ik( huis aan
huisbladen)

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
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

Bibliotheek Klazienaveen
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

Ik heb op dit moment geen interesse. Te weinig tijd en de tijd die ik heb besteed ik aan mijn gezin.

1

Nee

1

nvt

1

Primaire taak gaat voor. Helaas is het niet meer mogelijk om digitaal op een apple tablet te lezen. Zorg dat je digitaal ‘bij’ blijft.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
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 of suggesties

1

Hoogeveen Centrale
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

1

actiever leespromotie

1

Eerst een pluim voor de bibliotheek in Hoogeveen. Blij dat ik hier naar toe kan. Ik zou het heel leuk vinden als jullie een gezamenlijke
busreis organiseren als er een nieuwe tentoonstelling is in bijv. het Drents of het Groninger Museum of in musea verder weg. Ook
worden er tentoonstellingen in de buitenlucht gehouden die zeker het bezoeken waard zijn. Of concerten. Samen is leuker dan alleen
en ik heb een hekel aan zelf autorijden.

1

geen

2

Geen

1

geen op- of aanmerkingen

1

Geen opmerkingen

2

geen opmerkingen, vragen waren voor mij niet relevant meer.

1

geen suggesties

1
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Graag meer activiteiten voor volwassenen, zoals een leesclub. Een auteur met boekbespreking. Vooral in het wat meer populaire
genre.

1

Helaas geen suggesties. Ik leen alleen maar boeken.

1

Ik blijf er nog steeds bij dat ik een grote fan ben van de bibliotheek omdat ik zeer graag boeken leen (en heel soms ook Dvd's) omdat ik
zelf niet zoveel kan aanschaffen terwijl ik heel erg graag lees en informatieve boeken wil raadplegen. Voor de rest ga ik liever naar
andere organisaties (theater, musea, evt. computercursus via Seniorweb (die dan wel weer ruimte van de bieb gebruiken(huren?).. Die
moeten tenslotte ook hun bestaansrecht kunnen waarmaken. Laat ieder doen waar hij/zij/het goed in is.

1

Ik heb geen opmerkingen

1

ik vind de enquêtes van biebpanel vaak net iets te lang. ik zou ze iets korter maken en sneller (bijv. minder keuzemogelijkheden).

1

Laatst was de bib bij een opening tentoonstelling live op Facebook, beeld eerst op z,n kant. Zonder aankondiging. Hierbij misschien
een begeleidend verhaaltje wat er gaat gebeuren? Eerst gebeurde er niets , t, was voor mij daarna ook niet te verstaan.

1

Meer open huizen organiseren en/of een hoek creëren waarin wordt toegestaan dat non-commerciele activiteiten mogen worden
gepromoot (bv werving leden voor een literatuurclub of een praatgroep)

1

Neen , dank u

1

NVT

1

Schoenmaker blijf wel een beetje bij je leest.

1

zorg voor meer bekendheid over de activiteiten

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
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
Als ik met een kleutergroep naar de bieb ga met auto's is parkeren (in de parkeergarage) wel kostbaar... Jammer dat de gemeente dit
niet vergoed... Lopend met 4/5/6 jarigen is niet te doen vanaf onze school. Suggestie: gemeente dringend vragen dit gratis bij het
biebbezoek te doen. Gratis parkeerpasjes voor 2 uur bv. Jonge kinderen moeten met prentenboeken/biebliotheken in contact blijven
komen!!! Nu toch een drempel om naar de bieb te gaan met 28lln. Er kunnen vaak niet meer dan 3 kleuters in een auto
(stoelverhogers). Nou ja, ik denk dat ik mijn punt gemaakt heb!

1

De zomer-/winter-workshops vond ik leuk. Voorleesdagen ook. Of iets dat met boeken, boekpresentaties, schrijven etc, informatie te
maken heeft. Voor de rest vind ik de bieb vooral belangrijk om een plek te hebben om boeken te lenen, informatie op te zoeken, alleen
of samen met mijn kinderen. Overige activiteiten zijn voor mij wat dat betreft bijzaak.

1

Ga door met aktiviteiten.

1

geen

2

Geen

2

geen opmerkingen

2

geen opmerkingen en geen suggesties

1

Geen opmerkingen en/of suggesties

1

Heb ik niet

1

Het zijn geen onderwerpen een bibliotheek waardig. Bedoel ik het bevorderen van leesvaardigheid en taalbegrip.

1

Ik ben alleen geïnteresseerd in het lenen van boeken.

1

Ik kom niet graag bij activiteiten omdat ik slechthorend ben

1

Ik wilde laatst online de activiteiten opzoeken en kon geen agenda vinden. Ooit bij ophalen van boekstart koffertje een folder met
activiteiten meegekregen, maar geen idee waar ik ze nu kan vinden.

1

Kwaliteit is doorslag gevend

1

Lastig, omdat ik uitlenen het hoofdbestanddeel vind en daar mis ik toch vaak met name esotherische nieuwe boeken.

1

n.a.v.

1

n.v.t

1

Nee

3

Nogmaals meer aanbod voor tieners

1

nogmaals: De dingen die georganiseerd worden zijn vaak op zondag. Wij hebben onze zondag anders ingevuld. Jammer dat er niet
meer variatie is

1

Nvt

1
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Omdat ik grotendeels aan huis gebonden ben, zijn veel activiteiten voor mij onbereikbaar. Daarom leuk om in nieuwsbrieven daarover
te lezen. De hoofdactiviteit is voor mij boeken lenen. Vooral de mogelijkheid om via de website te reserveren is geweldig/ onbetaalbaar.
Heel blij mee!

1

Vooral doorgaan met het ontwikkelen en afstemmen van de activiteiten naar de wensen van de (toekomstige) klant.

1

Hoofddorp, september 2019

Probiblio BiebPanel - Regulier 1 - Activiteiten

