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Inleiding 
Bibliotheek Gulpen-Wittem verzorgt het 

bibliotheekwerk in de gemeente Gulpen-Wittem. 

De visie en missie die in het Meerjaren-

beleidsplan 2013-2016 zijn verwoord, zijn 

richtinggevend.  

 

De openbare bibliotheek Gulpen-Wittem heeft de 

ambitie om in de veranderende maatschappij een 

relevante en blijvende bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling en verrijking van de persoonlijke 

wereld van mensen. De vorm waarin gaat sterk 

veranderen, maar het verbinden van mensen, 

kennis en cultuur blijft centraal staan. 

We bieden een plek waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten, kunnen ontspannen, de wereld om 

zich heen kunnen ontdekken en zich kunnen 

ontwikkelen. 

 

In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven 

van de ontwikkelingen en activiteiten in de 

bibliotheek in 2014. 

 

Dienstverlening 
Bibliotheek Gulpen-Wittem is voor iedereen 

toegankelijk, voor inwoners van de gemeente 

Gulpen-Wittem en voor andere bezoekers. 

Daarnaast is de bibliotheek een samenwerkings-

partner voor Scholengemeenschap Sophianum, 

het basisonderwijs en andere instellingen.  

Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van wifi, 

iPads, gamecomputers en computers met 

internet en tekstverwerking. Leden loggen op het 

wifi-netwerk in met de bibliotheekpas, niet-leden 

loggen in met een gastcode. 

                   
Bibliotheekleden kunnen met hun eigen biebpas 

ook media lenen in de bibliotheken in de regio; 

omgekeerd geldt hetzelfde. 

Met 3.286 leden bedraagt het ledenaantal 22,7% 

van de bevolking van Gulpen-Wittem.  

In 2014 werden 50.481 bezoekers verwelkomd. 

 

Lezen en literatuur 
De collectie van de bibliotheek bestaat uit 

boeken, luisterboeken, tijdschriften en kranten. 

Daarnaast hebben de leden gratis toegang tot de 

digitale bibliotheek Nederland: Bibliotheek.nl.  

Via deze portal is een uitgebreide collectie van 

duizenden e-books beschikbaar, die gelezen 

kunnen worden op een e-reader, smartphone, 

tablet of computer. Bibliotheekleden kunnen de 

e-books gratis lenen nadat zij een webaccount 

hebben aangemaakt bij bibliotheek.nl/ebooks. 

                                
Tijdens de zomer kwam met de VakantieBieb-app 

een leuk leespakket e-books voor het hele gezin 

binnen handbereik. En met de LuisterBieb-app 

van Bibliotheek.nl werd het mogelijk om naar 

boeken te luisteren waar en wanneer je maar 

wilt. Deze app is gratis voor leden en niet-leden. 

De e-books en de apps zijn allen ook toegankelijk 

via de website van de bibliotheek. 

 

De basisscholen in Gulpen-Wittem leenden 

collecties boeken om het lezen door de leerlingen 

te stimuleren. 

Voor de scholen in Wahlwiller, Mechelen en Eys 

werden 32 wisselcollecties samengesteld. 

Leerlingen van de basisscholen in Slenaken (tot 

het tijdstip van sluiting van de school) en 

Reijmerstok leenden een maal per drie weken 

boeken via de boekenbestelservice.  

 

Aan huis gebonden senioren maken gebruik van 

de Bibliotheek-aan-huis-dienst van de 

bibliotheek. En ook de senioren van het 

Dr.Ackenshuis en Klein Gulpen in Gulpen, en van 

het Agathahöfke in Eys worden elke maand van 

boeken voorzien. 
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In 2014 werden een aantal leesbevorderings-

activiteiten georganiseerd en diverse 

themapresentaties ingericht.  

 Willemien Schrijnemakers las op 

woensdagmiddag 29 januari voor aan 

peuters en kleuters. (22 bezoekers). 

 
 Op zaterdag 8 februari werd samen met 

Bibliotheek Meerssen de kwartfinale van 

de Nationale Voorleeswedstrijd 

georganiseerd. 10 leerlingen uit groep 7 

en 8 van basisscholen in het Heuvelland 

deden hieraan mee. (78 bezoekers). 

 
 Van maart tot half mei deden kinderen 

van 6 tot en met 12 jaar mee aan De 

Nederlandse Kinderjury. 

 Op 27 maart organiseerde de bibliotheek 

– als onderdeel van de landelijke 

voorleeswedstrijd Read2Me! - een 

wedstrijd voor de brugklassers van 

Sophianum. Van de 10 deelnemers 

mochten de 2 beste meedoen aan de 

provinciale finale in Roermond. 

 

 In juli en augustus konden kinderen 

deelnemen aan de door de provincie 

georganiseerde wedstrijd rond het boek 

Oorlogsgeheimen. Een van de winnaars is 

lid van bibliotheek Gulpen-Wittem. 

 Bibliotheekleden konden op 12 

september gratis de muzikale literaire 

avond bezoeken die door de Stichting 

Kunstdagen Wittem werd georganiseerd. 

P.F.Thomese las voor uit zijn boek 

Schaduwkind. 

 Vanaf september konden jongeren van 

12 tot en met 15 jaar meedoen aan de 

Jonge-Jury. 

 Tijdens Nederland Leest (1-30 november) 

stond het boek Een vlucht regenwulpen 

van Maarten ’t Hart centraal. De speciale 

editie van dit boek werd gratis uitgedeeld 

aan bibliotheekleden en de vierdejaars 

leerlingen van Sophianum. 

 
 Woensdagmiddag 19 november werd 

tijdens de Vader- Voor-Lezen-week een 

voorleesmiddag georganiseerd. Maurice 

Suijkerbuijk las voor aan kinderen van 2-6 

jaar. (25 bezoekers) 

          
 

De onderwerpen van de themapresentaties 

waren: 

 Januari: Spiritualiteit en zingeving. 

 Eind januari: Nationale Voorleesdagen, 

met prentenboeken en voorleesboeken.  

 Februari: Superromantische boeken. 
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 Maart: Boekenweek (8-16 maart) Reizen, 

 
 April: Maand van de Filosofie, Sport, 

Historische verhalen (jeugd). 

 Mei: Biografieën en autobiografieën. 

 Juni: Maand van het Spannende Boek. 

 Juli/Augustus: Zomerlezen. 

 September: Limburgse literatuur, 

Dierenverhalen (jeugd). 

 September/Oktober: Oorlog en bevrijding 

in Limburg. 

 Oktober: Kinderboekenweek (1-12 

oktober) Feest!, Maand van de 

Geschiedenis. 

 November: Nederlandse literatuur, 

Rechten van de mens (jeugd), 

voorleesboeken (jeugd). 

 
 

Ontwikkeling en educatie 
Leerlingen van scholengemeenschap Sophianum 

maken tijdens schooltijd gebruik van de collectie, 

de computers en andere faciliteiten van de 

bibliotheek. Ook is er ruimte om te studeren. 

 

Aan het begin van het schooljaar kwamen de 

brugklassers naar de bibliotheek voor een 

kennismakingsbezoek.  

Twee leerlingen kregen een stageplek in de 

bibliotheek in het kader van de maatschappelijke 

stage. 

De brugklassers deden mee aan de voorronde 

van de landelijke voorleeswedstrijd Read2Me! 

 
 

In november werd een nieuw gedicht op de 

gedichtenzuil bij Sophianum en bibliotheek 

onthuld. Het gedicht Natuur werd geschreven 

door Anique Steinbusch. Zij won hiermee de 

jaarlijkse gedichtenwedstrijd voor leerlingen van 

3 VWO. 

             
 

Voor acht basisscholen, twee peuterspeelzalen 

en een kinderdagverblijf werden in totaal 95 

projectcollecties samengesteld over thema’s die 

aansluiten bij de lessen. De bibliotheek zorgde 

voor het transport van en naar de scholen. 

Leerlingen van de Bernardusschool kwamen 

regelmatig met hun klas naar de bibliotheek om 

boeken te lenen. 
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Tijdens de Kinderboekenweek werden 

verschillende activiteiten georganiseerd.  

De voorlees- en knutselmiddag – het Draakje 

Donatius Feest -was bestemd voor kinderen van 

3-8 jaar en werd geleid door Margot Senden, 

illustrator van de Draakje Donatius-boeken. 

(30 kinderen) 

 
 

Verder werden 10 groepen van 3 basisscholen in 

de bibliotheek ontvangen (250 kinderen). Op 

speelse wijze werden zij wegwijs gemaakt in de 

bibliotheek en in de omgang met boeken. 

 
 

De week werd afgesloten met een Boekstart 

workshop Babygebaren, bestemd voor baby’s en 

dreumesen van 6 maanden tot 2 jaar en hun 

ouders. De workshop werd gegeven door Esther 

Sluijsmans van Zing, Speel en Gebaar. 

(11 deelnemers) 

           

In het kader van de Maand van de Geschiedenis 

en de herdenking van 70 jaar bevrijding van 

Limburg hield heemkundevereniging Galopia op 

dinsdag 21 oktober een lezing met de titel Gulpen 

– Oorlog & Vrede. (45 bezoekers) 

       
 

Leden van de bibliotheek konden in 2014 gratis 

online cursussen volgen die door Bibliotheek.nl 

werden aangeboden. Een aantal cursussen kon 

gevolgd worden via de HEMA academie. 

Daarnaast werd ook een voorleescursus 

aangeboden. De cursussen waren toegankelijk via 

de website van de bibliotheek. 

 

Kennis en informatie 
De bibliotheek beschikt over een informatiepunt 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met boeken 

en foldermateriaal over verschillende thema’s 

rond opvoeden en opgroeien. 

Op de website van het CJG 043 (voor het 

Heuvelland) wordt regelmatig een opvoedthema 

centraal gesteld. De bijbehorende boeken 

werden op de thematafel gepresenteerd. In 2014 

kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 

Gezellig aan tafel, Een goede nachtrust, Leren 

luisteren, App noot muis – beeldschermtijd, 

Winnen en verliezen, Weer naar school!, Feest 

sint- en kersttips. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

In samenwerking met de gemeente Gulpen-

Wittem is in december gestart met het invoeren 

van adresgegevens van maatschappelijke en 

sociale instanties en organisaties in de landelijke 

adressen-database G!DS, ten behoeve van het 

digitale WMO-loket van de gemeente: 

www.samendoengulpen-wittem.nl. 
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Kunst en cultuur 
Het gedigitaliseerde cultureel en historisch 

erfgoed van Gulpen-Wittem is rechtstreeks 

toegankelijk via www.gulpen-wittemnet.nl 

 

 
 

Of via de website van de bibliotheek. 

Gulpen-wittemnet bevat inmiddels 5.126 

documenten, foto’s, films en kaarten die een 

beeld geven van de historie van de gemeente.  

                
 

In de bibliotheek waren de volgende exposities te 

zien. Foto’s van de Belgische fotograaf Jim Sukay 

(via gemeente Gulpen-Wittem); van de staatsie-

portretten die hadden meegedaan aan de 

wedstrijd van de gemeente; schilderijen van de 

bibliotheekmedewerkers; Heemkundevereniging 

Galopia, en originele illustraties uit de 

prentenboeken van Margot Senden. 

 

 
 

Ontmoeting 
In 2014 werd twee keer een open dag gehouden. 

Tijdens de Open Dag van Sophianum, op zaterdag 

15 februari, konden bezoekers ook kennismaken 

met de bibliotheek. 326 personen maakten hier 

gebruik van. 

                                   

Op zaterdag 24 mei werd de eerste Open Dag van 

de Limburgse Bibliotheken georganiseerd. Tussen 

10.00-14.00 uur werden diverse activiteiten 

aangeboden (37 bezoekers).  

 

                                  
 

In 2014 is gestart met een verkenning van de 

mogelijkheden om werkplekken voor ZZP’ers in 

de bibliotheek in te richten.  

 

PR 
Activiteiten en nieuwsberichten worden zowel via 

de website van de bibliotheek als via lokale en 

regionale media aangekondigd, in Gulp-en-

Geuljournaal, De Trompetter, Sophietje en op 

Omroep Krijtland. Iedere maand verschijnt een 

uitgebreid nieuwsartikel in De Omroeper. 

     
De berichtgeving is in 2014 uitgebreid met 

nieuwsbrieven (op papier en digitaal via de 

website), en een eigen facebook-pagina waarop 

wekelijks 2 tot 3 items worden geplaatst. 

Tijdens de Open Dag op 24 mei werden door 

Omroep Krijtland filmopnamen gemaakt die een 

week lang werden uitgezonden.  

 

http://www.gulpen-wittemnet.nl/
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Federatie 
Sinds 2011 vormen bibliotheek Gulpen-Wittem 

en bibliotheek Meerssen een federatie, waarin 

wordt samengewerkt. Het federatiebestuur 

wordt gevormd door de heren H. Hausoul en C. 

van Laer (Meerssen) en de heer J. America 

(Gulpen-Wittem). Zij vergaderen een paar keer 

per jaar. 

De samenwerking bestaat onder andere uit 

kennisdeling en informatieoverdracht tussen 

medewerkers en hoofden, het gezamenlijk 

oppakken van nieuwe zaken, en elkaars 

bibliotheek vertegenwoordigen bij vergaderingen 

binnen het netwerk van Limburgse bibliotheken. 

Om de onderlinge samenwerking extra te 

verstevigen hebben de medewerkers allen een 

dag in bibliotheek Meerssen gewerkt. 

 

Medewerkers 
In de bibliotheek werken vijf medewerkers in 

vaste dienst (89,5 uur per week) en negen 

vrijwilligers (21 uur per week). De huishoudelijke 

medewerker werkt 7,5 uur per week. De firma 

Dekon Automatisering werkt op freelance basis 

ter ondersteuning van de ICT-zaken. 

Mevrouw L. de Vries is in 2014 met pensioen 

gegaan. Zij is opgevolgd door mevrouw B. 

Heijenrath. 

Na 28 jaar als vrijwilligster in de bibliotheek te 

hebben gewerkt, heeft mevrouw A. Steijns-Essers 

in december afscheid genomen.  

Gedurende een aantal maanden waren twee 

vrijwilligers werkzaam die op die manier de 

Nederlandse taal in de praktijk konden 

toepassen. 

De medewerkers hebben in 2014 deelgenomen 

aan een aantal trainingen en workshops om 

vakinhoudelijke kennis en vaardigheden uit te 

breiden. 

 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Openbare 

Bibliotheek Gulpen-Wittem zorgt samen met het 

hoofd van de bibliotheek voor beleid, directie-

taken en organisatie van de bibliotheek. 

In 2014 werd tien maal vergaderd, waarbij onder 

andere de volgende onderwerpen aan de orde 

kwamen: innovatie, sociale media, e-books, 

personeelsbeleid, financiën, mogelijkheden voor 

dienstverlening aan ZZP’ers en samenwerking 

met derden. 

Tijdens het bestuurlijk overleg met de gemeente 

Gulpen-Wittem werden de meerjarenbegroting, 

samenwerking, certificering en innovatie 

besproken. 

 

Samenstelling van het bestuur:  

De heer J. America     voorzitter 

Mevrouw M. Pennings-Deguelle  penningmeester 

De heer R. Reumers     bestuurslid 
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De bibliotheek in cijfers 

 

 
 

     
2012 

     
2013 

 
2014 

Leden    

0-17 jaar 695 711 687 

18-64 jaar 586 530 486 

65 jaar en ouder 200 211 228 

Medewerkers 22 20 23 

Instellingen 24 25 25 

Sophianum: 
Leerlingen 

 
1.673 

 
1.707 

 
1.778 

Medewerkers  80 75 59 

Totaal 3.280 3.279 3.286 

    

Media    

Romans 6.900 7.399 7.542 

Informatie 5.143 4.389 4.211 

Romans andere taal 2.046 2.008 1.814 
subtotaal 14.089 13.796 13.567 

Jeugdboeken fictie 7.595 7.654 7.669 

Informatie jeugd 3.304 3.323 3.298 
subtotaal 10.899 10.977 10.967 

Luisterboeken 173 182 198 

Tijdschriften 1.133 995 941 

Totaal 26.294 25.950 25.673 

    

Uitleen    

Romans 26.924 25.900 23.272 

Informatie 5.167 4.981 4.685 

Romans andere taal 3.023 2.354   2.814 
subtotaal 35.114 33.235 30.771 

Jeugdboeken fictie 30.655 27.053 24.829 

Informatie jeugd 4.513 4.149 3.562 
subtotaal 35.168 31.202 28.391 

Luisterboeken 385 442 382 

Tijdschriften 6.677 6.084 5.572 

Cd, dvd 42 99 70 

Overig   14 

Totaal 77.386 71.062 65.200 

    

E-books    

Leden   43 

Uitleen   307 

    

Gulpen-wittemnet    

Deelnemers 22 22 23 

Items 4.000 4.628 5.126 

 
 
                                                

          
  2012 

         
  2013 

 
 2014 

Bezoekers    

Bibliotheek 22.703 22.586 22.161 

Sophianum 29.295 32.597 28.320 

Totaal 51.998 55.183 50.481 

    

Bezoek website  17.240 17.460 

Inwoners 14.480 14.444 14.484 

    

Contributie    

0-17 jaar gratis gratis gratis 

18-64 jaar  € 15,00  € 15,00 € 15,00 

65 jaar en ouder €   8,00  €   8,00  €   8,00 

    

Formatie    

Medewerkers 2,5 fte 2,5 fte 2,5 fte 

Vrijwilligers 8 7 9 

 

Openingsuren   

Sophianum   

Ma - Vr   08.45-14.15 uur  

     25,5 uur 

Bibliotheek   

Ma - Wo   14.15-17.30 uur  

Do   10.00-12.00 uur  

   14.15-17.30 uur  

Vr   14.15-20.00 uur  

Za   10.00-12.00 uur  

   22,75 uur 

Totaal   48,25 uur 

 

 
Bibliotheek Gulpen-Wittem 

Landsraderweg 3a,   6271 NT Gulpen 

T 043-4506220 

E info@bibliotheekgulpen-wittem.nl 

I www.bibliotheekgulpen-wittem.nl 

  www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem  

mailto:info@bibliotheekgulpen-wittem.nl
http://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/
http://www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem

