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Inleiding 
In de loop van 2015 werd de bibliotheek 

geconfronteerd met de plannen van het 

gemeentebestuur van Gulpen-Wittem en het 

LVO/Sophianum om de ruimte van de bibliotheek 

voor andere doeleinden te willen gebruiken. 

Het bestuur van de Stichting Openbare 

Bibliotheek Gulpen-Wittem heeft zich ingezet om  

een verhuizing te voorkomen en onze mooie 

bibliotheek op de huidige locatie te behouden 

voor de inwoners van Gulpen-Wittem en voor de 

leerlingen van Sophianum.  

 
 

Desondanks hebben gemeentebestuur en 

LVO/Sophianum eind 2015 de Overeenkomst van 

Medegebruik met de Stichting Openbare 

Bibliotheek Gulpen-Wittem opgezegd.  

Dit had een schokeffect tot gevolg bij het 

Stichtingsbestuur en de medewerkers, maar ook 

bij veel bezoekers.  

De teleurstelling was zo groot dat het 

Stichtingsbestuur besloot om de bestuurstaken, 

die zij jarenlang hadden uitgevoerd, over te 

dragen aan een nieuw te formeren bestuur. 

Het nieuwe bestuur zal in 2016 aantreden. Eén 

van de belangrijkste taken voor 2016 is het 

vinden van een geschikte nieuwe locatie voor de 

bibliotheek. Bestuur en medewerkers blijven 

streven naar een kwalitatief goede en 

professionele bibliotheek waar kennis en 

ontspanning via boeken, digitale mogelijkheden 

en ontmoeting een vertrouwd gegeven zijn, en 

waar ingespeeld wordt op de veranderingen en 

behoeften van de samenleving en in onze 

gemeenschap. 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven 

van de activiteiten in Bibliotheek Gulpen-Wittem 

in 2015. 

 

Dienstverlening 
Bibliotheek Gulpen-Wittem is toegankelijk voor 

inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem, voor 

leerlingen van Sophianum en voor andere 

bezoekers, inclusief toeristen. 

De bibliotheek werkt samen met Scholen-

gemeenschap Sophianum, het basisonderwijs en 

andere instellingen. 

Bezoekers kunnen gratis kranten, tijdschriften en 

boeken lezen, informatie opzoeken, internetten, 

mailen, gamen en gebruikmaken van iPads. Zij 

kunnen ook met hun mobiele telefoon, tablet of 

laptop internetten en mailen.  

Leden loggen met de bibliotheekpas in op het 

wifi-netwerk, niet-leden loggen in met een 

gastcode. Wifi is gratis

 
 

Bibliotheekleden kunnen met hun eigen biebpas 

media lenen in de bibliotheken in de regio. 

Bibliotheek Gulpen-Wittem biedt leden van de 

bibliotheken in de regio dezelfde mogelijkheid. 

Een andere mogelijkheid is het Gastlenen: met de 

eigen bibliotheekpas boeken lenen in de rest van 

Limburg, in Noord-Brabant, Gelderland en 

Overijssel. 

Met de “Bibliotheek Wise 

app” kunnen leden hun 

bibliotheekzaken gemakkelijk 

mobiel regelen.  

 

 

 



Pagina 3 van 8 
Bibliotheek Gulpen-Wittem, Jaarverslag 2015 

Lezen en literatuur 
De collectie boeken vormt nog altijd het hart van 

de bibliotheek. De meeste leden komen naar de 

bibliotheek om boeken te lenen.  De collectie van 

Bibliotheek Gulpen-Wittem bestaat uit romans, 

leesboeken voor de jeugd, informatieve boeken, 

grootletterboeken, luisterboeken, tijdschriften en 

kranten. Voor kinderen met leesproblemen zijn 

er meelees-boeken beschikbaar. 

Voor de fans van spannende boeken, maar ook 

voor de fans van romans en literatuur, is de 

romancollectie in 2015 onderverdeeld in de 

categorieën Spanning & Avontuur en Romans & 

Literatuur. 

                 
Maar het bibliotheekwerk is meer. Bibliotheek-

bezoekers kunnen gebruik maken van een 

uitgebreid en gevarieerd digitaal aanbod van de 

digitale bibliotheek Nederland: Bibliotheek.nl.  

Dit is deels exclusief in de bibliotheek 

toegankelijk, o.a. Van Dale woordenboeken, 

literaire recensies, oefenen.nl, Winkler Prins 

encyclopedie. En deels via de website van de 

bibliotheek, www.bibliotheekgulpen-wittem.nl , 

o.a. e-bookplatform, LuisterBieb-app, 

Muziekweb, Digitale etalages, WelkBoek.  

 

Via het e-bookplatform van Bibliotheek.nl zijn 

duizenden e-books beschikbaar. Leden van de 

bibliotheek kunnen deze e-books gratis lenen 

nadat zij een webaccount hebben aangemaakt bij 

bibliotheek.nl/ebooks. 

Tijdens de zomer wordt met 

de VakantieBieb-app een 

gevarieerd pakket e-books 

voor het hele gezin 

aangeboden.  

Om het lezen en het gebruik van boeken op 

school en thuis te stimuleren, leenden de 

basisscholen in Gulpen-Wittem collecties boeken 

voor hun leerlingen. 

Voor de scholen in Mechelen, Wahlwiller en Eys 

werden 36 wisselcollecties samengesteld. En 

leerlingen van de basisschool in Reijmerstok 

leenden een maal per drie weken boeken via de 

boekenbestelservice. De bibliotheek zorgde voor 

het transport van de boeken. 

 

Bewoners van het Dr. Ackenshuis en Klein Gulpen 

in Gulpen, en van het Agathahöfke in Eys worden 

iedere maand van boeken voorzien: De 

bibliotheek komt naar u toe! Aan huis gebonden 

senioren kunnen gebruikmaken van de 

Bibliotheek-aan-huis-dienst van de bibliotheek. 

 

In 2015 werden diverse leesbevorderings-

activiteiten georganiseerd. 

 Tijdens de voorleesmiddag op 28 januari 

las Willemien Schrijnemakers voor aan 

peuters en kleuters. (26 bezoekers) 

 
 Samen met Sophianum  werd op 12 

maart een voorleeswedstrijd voor 

brugklassers georganiseerd, als 

onderdeel van de landelijke wedstrijd 

Read2Me! De 2 beste voorlezers deden 

mee aan de provinciale finale in 

Roermond.  

      

http://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/
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 In het voorjaar konden kinderen van 6 tot 

en met 12 jaar weer meedoen aan de 

Nederlandse Kinderjury en stemmen op 

hun favoriete boek. 

 Jongeren van 12 tot en met 15 jaar 

konden vanaf september meedoen aan 

de Jonge Jury. 

 Tijdens Nederland Leest (1-30 november) 

werd een bundel met de mooiste 

Nederlandse en een aantal Limburgse 

Korte verhalen cadeau gegeven aan 

bibliotheekleden en Sophianumleerlingen 

van 4-havo en 4-vwo. 

 
 

Daarnaast werden thema-presentaties ingericht 

met aandacht voor: 

 Spiritualiteit en zingeving, Poëzieweek, 

Superromantische romans, Sport-

biografieën, Maand van het spannende 

boek, Zomerlezen, Afrikaanse romans, 

Maand van de geschiedenis, Kookboeken, 

Korte verhalen.  

           
 Boekenweek (7-15 maart): Waanzin, Te 

gek voor woorden. 

 Literatour (23-29 maart): De eerste 

Boekenweek voor jongeren tussen 15 en 

18 jaar.  

 En voor de jeugd: 4YOU, Stoere verhalen, 

Romantische verhalen, Spannende 

verhalen, Techniek in prentenboeken, 

Rechten van de mens. 

 Nationale Voorleesdagen (21-31 januari): 

Prentenboeken voor peuters en kleuters. 

 Kinderboekenweek (7-18 oktober): Raar, 

maar waar!, over natuur, wetenschap en 

techniek in jeugdboeken. 

                    

Ontwikkeling en educatie 
Bibliotheek Gulpen-Wittem is van maandag tot 

en met vrijdag elke ochtend exclusief open voor 

de leerlingen van Sophianum:  25,5 uur per week. 

       
Zij maken gebruik van de collectie, de computers 

met internet en tekstverwerking, de digitale 

databestanden met onder andere recensies en 

achtergrondartikelen, de gamecomputers en 

andere faciliteiten. Ook is er ruimte om te 

studeren en elkaar te ontmoeten.  
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Bij de start van het schooljaar brachten de 

brugklassers een kennismakingsbezoek aan de 

bibliotheek. (7 klassen) 

Twee leerlingen kregen een stageplek in de 

bibliotheek vanwege de maatschappelijke stage. 

 

Het winnende gedicht van de jaarlijkse 

gedichtenwedstrijd voor 3e jaars leerlingen van 

Sophianum werd in juni onthuld. Het gedicht met 

de titel Woordenstroom werd geschreven door 

Simone Jennissen. 

De gedichtenzuil bij Sophianum en de bibliotheek 

maakt deel uit van de gedichtenroute Gulp en 

Geul. 

    
 

In 2015 werden voor zeven basisscholen, twee 

peuterspeelzalen en een kinderdagverblijf in 

totaal 88 projectcollecties samengesteld. Deze 

collecties bevatten informatieve boeken en 

leesboeken over thema’s die aansluiten bij de 

lessen. De bibliotheek zorgde voor het transport 

van de boeken. 

Leerlingen van de Bernardusschool (SBO) 

bezochten regelmatig met hun klas de 

bibliotheek om boeken te lenen. 

 

De Kinderboekenweek stond in het teken van 

natuur, wetenschap en techniek, onder het 

motto: Raar, maar waar! 

Tijdens deze week brachten 

vier groepen van drie basisscholen (91 kinderen) 

een bezoek aan de bibliotheek om op speelse 

wijze in aanraking te komen met boeken en 

wegwijs te worden in de bibliotheek. 

 

Aansluitend aan de Kinderboekenweek stond het 

BoekDoeLab in de bibliotheek. Deze verrassende 

interactieve tentoonstelling voor ondernemende 

kleuters bracht de kinderen via leuke doe-

objecten in aanraking met de magische wereld 

van het prentenboek, maar ook met 

basiselementen uit wetenschap en techniek. 

 
Het BoekDoeLab werd druk bezocht door 

kinderen en hun ouders en de leerlingen van 

Sophianum. De reacties waren zeer enthousiast. 

Ook de basisscholen hadden belangstelling. Acht 

onderbouwgroepen van vijf basisscholen (201 

kinderen) gingen op ontdekkingstocht in het 

BoekDoeLab. 

De tentoonstelling was samengesteld door Cubiss 

en Continium. 
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Voor wie e-books wil lenen, maar daar wel wat 

hulp bij kan gebruiken, is er sinds het najaar op 

vrijdagmiddag en zaterdagochtend een 

inloopspreekuur e-books. 

 

Kennis en informatie 
De bibliotheek beschikt over een collectie 

informatieve boeken voor jeugd, jongeren en 

volwassenen. De digitale databestanden van 

Bibliotheek.nl vormen een mooie aanvulling. 

Speciaal voor ouders en opvoeders zijn boeken 

en foldermateriaal over opvoeden en opgroeien 

thematisch bij elkaar geplaatst in het CJG-

informatiepunt op de jeugdafdeling. 

                     
De bibliotheek heeft in opdracht van de 

gemeente voor het digitale WMO-loket van   

Gulpen-Wittem,  www.samendoengulpen-

wittem.nl , de gegevens van maatschappelijke en 

sociale organisaties ingevoerd in de landelijke 

adressen-database G!DS. In het kader hiervan 

werden in februari in samenwerking met de 

gemeente twee informatie-ochtenden voor de 

betreffende instellingen georganiseerd in de 

bibliotheek. (28 deelnemers) 

 

Kunst en cultuur 
In januari en maart gaf Maurice Suijkerbuijk 

lezingen over spiritualiteit: Het gelukkige lichaam 

en Lichaam in balans. (68 bezoekers)  

 

Gedurende het jaar werden diverse exposities 

gehouden in de bibliotheek:  

Schilderijen van Robert Badenberg, Schilderijen 

van diverse cursisten van Kunstcentrum 

Tintamarre in Gulpen, Keramiek van Adriaan van 

Zon, Wandkleden van Elisabeth Aussems en 

schilderijen van Marie-José Hofman, Tekeningen 

Luik gezien door de ogen van Herman van den  

Bosch. 

 
 

De website www.gulpen-wittemnet.nl geeft 

toegang tot het gedigitaliseerde cultureel en 

historisch erfgoed van Gulpen-Wittem.  

 

Ontmoeting 
Bibliotheek Gulpen-Wittem biedt leden en 

andere bezoekers de gelegenheid elkaar te 

ontmoeten tijdens de activiteiten, maar ook in de 

leeshoek, met kranten en tijdschriften en een 

lekker kopje koffie of thee. 

Tijdens de Open Dag van Sophianum, op zaterdag 

17 januari, konden bezoekers ook kennismaken 

met de bibliotheek. 

 

 
 

 

http://www.samendoengulpen-wittem.nl/
http://www.samendoengulpen-wittem.nl/
http://www.gulpen-wittemnet.nl/
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PR 

Activiteiten en nieuwsberichten worden op 

diverse manieren onder de aandacht gebracht. 

In de bibliotheek zelf via posters en flyers, via de 

geheel vernieuwde en van vele extra’s  voorziene 

website www.bibliotheekgulpen-wittem.nl,  de 

facebook-pagina van de bibliotheek 

www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem, 

nieuwsbrieven (op papier en digitaal via de 

website), lokale en regionale media, het 

Sophietje en Omroep Krijtland. Maandelijks 

wordt een bericht gepubliceerd in De Omroeper. 

Omroep Krijtland heeft tijdens het inrichten van 

de tentoonstelling BoekDoeLab filmopnamen 

gemaakt. Dit filmpje van ca. 4 minuten werd een 

week lang dagelijks 5-6 keer uitgezonden. 

 

                     

        
 

Medewerkers 
In de bibliotheek werken zowel medewerkers in 

vaste dienst als vrijwilligers. De vijf bibliotheek-

medewerkers werken 89,5 uur per week (2,5 fte). 

De huishoudelijke medewerker werkt 7,5 uur per 

week en de negen vrijwilligers 23 uur per week. 

De firma Dekon Automatisering werkt op 

freelance basis ter ondersteuning van de ICT-

zaken. 

Vier medewerkers hebben in 2015 een aantal 

workshops en trainingen over certificering, 

nieuwsbrieven, e-books en het beheren van de 

website gevolgd om vakinhoudelijke kennis en 

vaardigheden uit te breiden. 

Het hoofd van de bibliotheek heeft diverse malen 

overleg gevoerd met het hoofd van Bibliotheek 

Meerssen, de federatiepartner. 

 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Openbare 

Bibliotheek Gulpen-Wittem zorgt samen met het 

hoofd van de bibliotheek voor beleid, 

directietaken en organisatie van de bibliotheek. 

In 2015 werd acht maal vergaderd. 

Ook werd overleg gevoerd met de gemeente 

Gulpen-Wittem, onder andere over de plannen 

om de bibliotheekruimte te gaan gebruiken voor 

Sophianum.   

Na het besluit van het bestuur om de 

bestuurstaken over te dragen, werden begin 

2016 vier nieuwe bestuursleden benoemd. 

 

Samenstelling van het bestuur in 2015: 

John America   voorzitter 

Maria Pennings-Deguelle penningmeester 

Rob Reumers   bestuurslid 

 

 

Samenstelling van het bestuur in 2016: 

Maurice Suijkerbuijk  voorzitter  

Rard Widdershoven  penningmeester 

Karl Krichel   bestuurslid 

William Lecoeur  bestuurslid 

 

 

 

 

 

  

http://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/
http://www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem
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De bibliotheek in cijfers 

 

 
 

      
2013 

 
2014 

 
2015 

Leden    

0-17 jaar 711 687 702 

18-64 jaar 530 486 432 

65 jaar en ouder 211 228 241 

Medewerkers 20 23 24 

Instellingen 25 25 24 

Sophianum:  
Leerlingen 

 
1.707 

 
1.778 

 
1.871 

Medewerkers  75 59 54 

Totaal 3.279 3.286 3.348 

    

Media    

Romans 7.399 7.542 7.359 

Informatie 4.389 4.211 3.874 

Romans andere taal 2.008 1.814 1.782 
subtotaal 13.796 13.567 13.015 

Jeugdboeken fictie 7.654 7.669 7.364 

Informatie jeugd 3.323 3.298 3.194 
subtotaal 10.977 10.967 10.558 

Luisterboeken 182 198 196 

Tijdschriften 995 941 986 

Totaal 25.950 25.673 24.755 

    

Uitleen    

Romans 25.900 23.272 22.163 

Informatie 4.981 4.685 4.095 

Romans andere taal 2.354   2.814 3.011 
subtotaal 33.235 30.771 29.269 

Jeugdboeken fictie 27.053 24.829 23.551 

Informatie jeugd 4.149 3.562 3.334 
subtotaal 31.202 28.391 26.885 

Luisterboeken 442 382 296 

Tijdschriften 6.084 5.572 5.639 

Cd, dvd 99 70 62 

Overig  14 10 

Totaal 71.062 65.200 62.161 

    

E-books    

Accounts  43 124 

Uitleen  307 918 

    

Gulpen-wittemnet    

Deelnemers 22 23 23 

Items 4.628 5.126 5.129 

 
 

 
                                                

         
  2013 

 
 2014 

 
2015 

Bezoekers    

Bibliotheek 22.586 22.161 21.043 

Sophianum 32.597 28.320 22.400 

Totaal 55.183 50.481 43.443 

    

Bezoek website 17.240 17.460 17.764 

Inwoners 14.444 14.484 14.497 

    

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 7 9 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

