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De bieb gaat verhuizen   

Eind 2015 hebben het Sophianum en het gemeentebestuur het 

convenant met de Stichting Bibliotheek Gulpen-Wittem 

opgezegd. De dependance van Sophianum in Nijswiller komt te 

vervallen en de scholieren brengt men onder in het 

hoofdgebouw waar ook de bieb is gevestigd. Daarmee komt een 

einde aan een 15-jarig zeer prettig en luxueus verblijf aan de 

Landsraderweg. 

 

Dit heeft in eerste instantie een schokeffect tot gevolg gehad bij het Stichtingsbestuur en medewerkers, maar 

– en dat voelde warm aan – ook bij veel bezoekers van de bibliotheek. Toch is gekozen voor de drive dat een 

verandering ook nieuwe kansen biedt! 

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit Maurice Suijkerbuijk (voorzitter), Rard Widdershoven (penningmeester), Karl 

Krichel en William Lecoeur. Zij hebben in samenwerking met het bibliotheekhoofd Iris en de medewerkers 

Anny, Susanne, Thea en Willemien met veel energie de schouders eronder gezet en zijn in overleg met het 

gemeentebestuur, bij monde van wethouder Laheij, een nieuwe locatie gaan zoeken. Het gemeentebestuur 

draagt de financiële zorg voor een nieuw onderkomen. De nieuwe bieb vindt haar plek aan de Willem 

Vliegenweg in een vleugel van het gemeentehuis, voorheen in gebruik door Trajekt en vlakbij de Kindercirkel. 

Een grondige aanpassing maakt het noodzakelijk tijdelijk (vanaf 1 juli) te verhuizen naar de Timpaan aan de  

Kiebeukel. Dit verblijf in het voormalige onderkomen van de bieb houden wij in nauwe samenwerking met de 

gemeente zo kort mogelijk. 

 

Stichtingsbestuur en medewerkers zien het als de hoogste prioriteit de bieb op de permanente locatie stevig 

wortel te laten schieten en een home te creëren waar de kernfuncties kennis en ontspanning via boeken, 

mogelijkheden van de digitale weg en ontmoetingsplek een vertrouwd gegeven zijn. Inspelend op de 

veranderingen en de behoeften van de samenleving en in onze gemeenschap zijn wij bezig het service-

aanbod verder uit te breiden. 

 

Wij houden u op de hoogte.  

 

Sluitingsdagen 2016 

vr 
wo 
do / za 
ma 
za / za 

15-04 (vanaf 17.300) 
27-04 
05-05 / 07-05  
16-05 
24-12 / 31-12 

Gala-avond 
Koningsdag 
Hemelvaart 
Pinksteren 
Kerstmis 

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

  
Jullie Bieb is open op: 
ma 14.15 - 17.30              

di 14.15 - 17.30 

wo 14.15 - 17.30 

do 10.00 - 12.00 

 14.15 - 17.30 

vr 14.15 - 20.00 

za 10.00 - 12.00 

 

.   gratis beschikbaar 
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