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Inleiding 

Voor Bibliotheek Gulpen-Wittem was 2016 een jaar 

van grote veranderingen. 

Jarenlang, sinds 2001, was de bibliotheek gevestigd 

in hetzelfde gebouw als Sophianum, scholen-

gemeenschap voor voortgezet onderwijs in Gulpen. 

In de zomer van 2016 is daar een einde aan 

gekomen, nadat de Stichting LVO en de gemeente 

Gulpen-Wittem in december 2015 de 

samenwerkingsovereenkomst met de bibliotheek 

hadden opgezegd. De reden hiervoor was dat zij de 

ruimte van de bibliotheek wensten te gebruiken 

voor onderwijsdoeleinden. 

 

De beëindiging van de Overeenkomst heeft ertoe 

geleid dat het Stichtingsbestuur haar taken per 1 

januari 2016 heeft neergelegd.  Vervolgens hebben 

Maurice Suijkerbuijk en Rard Widdershoven de 

bestuurstaken op zich genomen en een nieuw 

Stichtingsbestuur gevormd. Een paar weken later 

werd het bestuur uitgebreid met Karl Krichel en 

William Lecoeur. 

Het nieuwe bestuur heeft veelvuldig overleg 

gevoerd met de gemeente en is op zoek gegaan 

naar een geschikte nieuwe locatie. De beoogde 

locatie in een vleugel van het Gemeentehuis moest 

echter grondig verbouwd worden, waardoor het 

noodzakelijk werd om per 1 juli te verhuizen van de 

Landsraderweg naar een tijdelijke locatie aan de 

Kiebeukel in Gulpen.  

De beëindiging van de Overeenkomst had ook tot 

gevolg dat de jaarlijkse financiële bijdrage van de 

Stichting LVO is vervallen. De bibliotheek werd 

daardoor genoodzaakt om het aantal personeels-

uren te verminderen. Desondanks is het gelukt om 

de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. 

Bestuur en medewerkers blijven streven naar een 

kwalitatief goede, toekomstbestendige en 

professionele bibliotheek waar wordt ingespeeld 

op de veranderingen in de maatschappij. Waar 

aandacht is voor lezen, informeren, inspireren, 

ontspannen, ontmoeten, kunst en cultuur.  

 

 

 

 
 

Dienstverlening 

Bezoekers kunnen gratis kranten, tijdschriften en 

boeken lezen, informatie opzoeken, internetten, 

mailen, tekstverwerken en gebruik maken van het 

wifi-netwerk van de bibliotheek.  

Leden kunnen bibliotheekzaken digitaal regelen, 

hebben toegang tot een uitgebreid en gevarieerd 

aanbod van de digitale Bibliotheek Nederland, en 

kunnen hun biebpas ook gebruiken in andere 

openbare bibliotheken. 

 

Vooruitlopend op de verhuizing naar de nieuwe 

locatie in het Gemeentehuis, tegenover de 

basisschool in Gulpen, ontstond de wens om de 

openingstijd op woensdagmiddag beter te laten 

aansluiten op de schooltijden. De nieuwe 

openingstijden zijn op 1 december ingegaan.  
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Lezen en literatuur 

De collectie van Bibliotheek Gulpen-Wittem 

bestaat uit boeken, luisterboeken, tijdschriften en 

kranten. Daarnaast kunnen de leden o.a.  

e-books lenen via Bibliotheek.nl, muziek lenen via 

Muziekweb en luisteren naar boeken met de 

LuisterBieb-app.  

 

Om het lezen te stimuleren, leenden de 

basisscholen in Gulpen-Wittem collecties boeken 

voor hun leerlingen. Zo werden voor de scholen in 

Mechelen, Wahlwiller en Eys 27 wisselcollecties 

samengesteld. De 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. 

 

Aan huis gebonden senioren en bewoners van de 

zorgcentra in Gulpen en het woonzorgcomplex  in 

Eys kunnen gebruik maken van de Bibliotheek-aan-

huis-dienst. Voor mensen die problemen hebben 

met de kleine letters is een collectie 

grootletterboeken beschikbaar. 

 

In 2016 werden de volgende leesbevorderings-

activiteiten georganiseerd. 

 Op zaterdag 20 februari werd een 

voorleeswedstrijd georganiseerd. De 

kwartfinale van de Nationale 

Voorleeswedstrijd, voor leerlingen van 

groep 7 en 8 van basisscholen in het 

Heuvelland (9 deelnemers en 60 

toehoorders). 

       

 
 Voorleesmiddag op 24 februari. Willemien 

Schrijnemakers heeft voorgelezen aan 

peuters en kleuters (22 bezoekers). 

 
 De brugklassers van Sophianum deden op 7 

maart mee aan de voorleeswedstrijd  

Read2Me!. 
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 Nederland Leest (november) stond in het 

teken van Democratie. Dit jaar konden de 

biebleden een keuze maken uit 3 titels. 

 
Verder was er aandacht voor: 

 De Nationale Voorleesdagen; Kinderjury; 

Jonge Jury; Kinderboekenweek (4-16 

oktober) Opa’s en oma’s, voor altijd jong. 

              

 
 Boekenweek (12-20 maart) Was ich noch zu 

sagen hätte; Spannende Boeken Weken, 

Literatour (19-25 september) jongeren-

boekenweek; Maand van de Geschiedenis; 

Poëzieweek; Spiritualiteit. 

                      

Ontwikkeling en educatie 

Tot aan de verhuizing van de bibliotheek was 

Bibliotheek Gulpen-Wittem in de ochtenduren 

exclusief geopend voor de leerlingen van 

Scholengemeenschap Sophianum. In totaal 25,5 

uur per week. De leerlingen zijn lid van de 

bibliotheek en maakten gebruik van de collectie, de 

computers, de game-computers, de digitale 

databanken van Bibliotheek.nl en andere 

faciliteiten. Er was ruimte om te studeren en 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 
Met de verhuizing is een einde gekomen aan de 

ochtendopenstelling voor de leerlingen, omdat de 

schooldirectie er geen prijs meer op stelde. 
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Bij de start van het schooljaar heeft de bibliotheek 

zich gepresenteerd tijdens de introductiedagen 

voor de brugklassen op Sophianum. Vervolgens 

kwamen zes brugklassen voor een uitgebreid 

kennismakingsbezoek naar de bibliotheek. 

 
 

Voor zeven basisscholen, twee peuterspeelzalen en 

een kinderdagverblijf werden in totaal 99 

projectcollecties samengesteld over thema’s die 

aansluiten bij de lessen. De collecties bevatten 

zowel informatieve boeken als leesboeken.  

Leerlingen van de Bernardusschool (SBO) kwamen 

diverse malen met hun klas naar de bibliotheek om 

boeken te lenen.  

 

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober brachten 

zeven groepen van vier basisscholen (130 kinderen) 

een bezoek aan de bibliotheek. 

 
 

 
 

Twee leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

kregen een stageplek in de bibliotheek in het kader 

van hun maatschappelijke stage. 

Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend is er een 

inloop-spreekuur voor e-books. 

 

Kennis en informatie 

De bibliotheek beschikt over een collectie 

informatieve boeken voor jong en oud. Hieruit 

werden diverse themapresentaties rond actuele 

onderwerpen samengesteld: o.a. media-opvoeding, 

omgaan met geld. 

Het aanbod van de digitale bibliotheek Nederland is 

een mooie aanvulling daarop. Dit is deels exclusief 

in de bibliotheek toegankelijk en deels via 

www.bibliotheekgulpen-wittem.nl.  

Tot het aanbod behoren o.a. e-books, literaire 

recensies, Van Dale woordenboeken, Winkler Prins 

encyclopedie, Digitale etalages, Uittreksels. 

 

De bibliotheek draagt zorg voor het actualiseren 

van gegevens van maatschappelijke en sociale 

organisaties in de landelijke adressen-database 

G!DS, ten behoeve van het digitale WMO-loket van 

Gulpen-Wittem, www.samendoengulpen-

wittem.nl.  

 

 

 

 

http://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/
http://www.samendoengulpen-wittem.nl/
http://www.samendoengulpen-wittem.nl/
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Kunst en cultuur 

In het kader van de Maand van de Spiritualiteit gaf 

Maurice Suijkerbuijk op 19 januari een lezing over 

sprookjes: Er was eens lang geleden….Er is nog 

steeds… (32 bezoekers). 

                
 

Verder werden er een aantal exposities gehouden: 

Luikse tekeningen, Schilderijen van lokale 

kunstenaars, Sieraden van Anneke Rademakers. 

        
 

 
 

 

Ontmoeting 

Bibliotheek Gulpen-Wittem biedt bezoekers de 

gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de 

activiteiten, maar ook in de leeshoek, met kranten 

en tijdschriften, en koffie of thee. 

 

De bibliotheek informeert (potentiële) bezoekers 

over activiteiten en nieuwsberichten in de 

bibliotheek zelf; via lokale media en nieuwsbrieven; 

en digitaal via www.bibliotheekgulpen-wittem.nl 

en www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem.  

 

Medewerkers en Bestuur  

In 2016 werkten bij Bibliotheek Gulpen-Wittem 

aanvankelijk vijf, later vier medewerkers (resp. 2,5 

fte en 2,1 fte). De huishoudelijke medewerker 

werkt 7,5 uur per week. Negen vrijwilligers voeren 

ondersteunende taken uit. Zij werken samen 23 uur 

per week. 

Met het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd heeft mevr. A. Schols haar werkzaamheden 

in de bibliotheek beëindigd. 

 

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 2016 werd vrijwel 

wekelijks vergaderd. Daarnaast werd regelmatig 

overleg gevoerd met de gemeente Gulpen-Wittem. 

 

Samenstelling van het bestuur: 

Maurice Suijkerbuijk   voorzitter 

Rard Widdershoven  penningmeester 

Karl Krichel   bestuurslid 

William Lecoeur  bestuurslid 

 

Voorzitter en penningmeester hebben vanwege 

drukke werkzaamheden hun bestuurswerk in resp. 

oktober en december beëindigd. Hun functies zijn 

overgenomen door William Lecoeur (voorzitter) en 

Karl Krichel (penningmeester). 

    

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

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Leden    

0-17 jaar 687 702 674 

18-64 jaar 486 432 428 

65 jaar en ouder 228 241 244 

Medewerkers 23 24 26 

Instellingen 25 24 26 

Sophianum  
Leerlingen 

 
1.778 

 
1.871 

 
1.859 

Medewerkers  59 54 0 

Totaal 3.286 3.348 3.257 

    

Media    

Romans 7.542 7.359 7.564 

Informatie 4.211 3.874 3.561 

Romans andere taal 1.814 1.782 1.529 

Jeugdboeken fictie 7.669 7.364 7.573 

Informatie jeugd 3.298 3.194 2.987 

Luisterboeken 198 196 195 

Tijdschriften 941 986 869 

Totaal 25.673 24.755 24.281 

    

Uitleen    

Romans 23.272 22.163 20.323 

Informatie 4.685 4.095 3.424 

Romans andere taal   2.814 3.011 2.488 

Jeugdboeken fictie 24.829 23.551 21.063 

Informatie jeugd 3.562 3.334 2.955 

Luisterboeken 382 296 251 

Tijdschriften 5.572 5.639 4.674 

Cd, dvd 70 62 44 

Overig 14 10 1 

Totaal 65.200 62.161 55.223 

    

E-books    

Accounts 43 124 195 

Uitleen 307 918 1.842 
 

        

 
 

 
                                                

 
 2014 

 
2015 

 
2016 

Bezoekers    

Bibliotheek 22.161 21.043 21.607 

Sophianum 28.320 22.400 9.438 

Totaal 50.481 43.443 31.045 

    

Inwoners 14.484 14.497 14.508 

    

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 2,1 fte 

Vrijwilligers 9 9 9 
 

Openingsuren   

Sophianum  
 

  
m.i.v   Juli 

Ma – Vr    08.45-14.15  nvt 

 25,5 uur  

   

Bibliotheek  
 

  
m.i.v.  December  

Ma    14.15-17.30 14.00-17.00 

Di 14.15-17.30 14.00-17.00 

Wo 14.15-17.30 12.30-17.00 

Do   10.00-12.00  10.00-12.00 

   14.15-17.30  14.00-17.00 

Vr   14.15-20.00  14.00-19.00 

Za   10.00-12.00 10.00-12.30 

 22,75 uur  23 uur 
   

Bibliotheek Gulpen-Wittem 

Kiebeukel 41, 6271 BH Gulpen 

T 043-4506220   

E info@bibliotheekgulpen-wittem.nl 

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

