Jaarverslag 2019

Inleiding
Het jaar 2019 was het jaar waarin alle facetten van de 5 kernfuncties, die van de huidige bibliotheek
verwacht en verlangd worden, aan bod kwamen. Alles wat met “Taal” te maken heeft, in de breedste
zin van het woord, kun je terug vinden in de moderne bibliotheek.
Daarnaast hebben we in 2019 veel tijd, aandacht en inzet besteed aan het project “Aanpak van
laaggeletterdheid ter bevordering van de zelfredzaamheid”.
De nadere details van onze activiteiten vindt u verder in dit stuk.
Dienstverlening
De bibliotheek heeft zich de laatste jaren in hoog tempo ontwikkeld tot een echte ontmoetingsplek
waar je ontzettend veel meer kunt dan alleen boeken en tijdschriften lenen en lezen. Voor veel van
deze diensten hoef je geen lid te zijn. Het bibliotheeklidmaatschap (in diverse vormen en
prijsklassen) biedt vele extra mogelijkheden. Leden kunnen media lenen in andere bibliotheken en zij
kunnen gebruik maken van de bibliotheek online, met een divers digitaal aanbod zoals de
Luisterbieb, e-books en de online jeugdbibliotheek. Tot en met 17 jaar is het lidmaatschap gratis.
De 5 kernfuncties van de bibliotheek, zoals deze staan omschreven in de Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen:
• Lezen en Literatuur
• Ontwikkeling en Educatie
• Kennis en Informatie
• Kunst en Cultuur
• Ontmoeting en Debat.
Al deze 5 kernfuncties zie je terug in de activiteiten die we in 2019 georganiseerd hebben. Hierbij
werken we op heel veel terreinen samen met anderen. Te denken valt aan:
- Stichting Leven naast de Brouwerij voor het Taalcafé
- FNV voor spreekuren over Werk en Inkomen
- Particulieren die kinderboeken voorlezen
- Omroep Krijtland die opnamen maakt en uitzendt van het voorlezen
- Voorlezen tijdens het Kerstevenement van het winkelcentrum Gulpen door een
medewerkster van onze bibliotheek
- Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor presentaties
- Exposanten die hun werk ten toon stellen in onze bibliotheek
- Sprekers die lezingen geven, zoals bijvoorbeeld Heemkundevereniging Galopia
- Gemeente Gulpen-Wittem met betrekking tot het project rond Laaggeletterdheid
- Provincie Limburg met betrekking tot het project rond Laaggeletterdheid
- Hoeskamers in de gemeente voor het project Laaggeletterdheid
- Seniorenprojecten van Sevagram, eveneens voor het project Laaggeletterdheid
- Vrijwilligers voor het DigiCafé en de pop up bieb van het project voor Laaggeletterdheid
- Vrijwilligers voor de Klik & Tik cursussen
Deze lijst is zeker niet compleet maar geeft wel een indruk van onze bezigheden.
Het hele palet van diensten en activiteiten heeft in 2019 geresulteerd in een stijging van het aantal
bezoekers en het aantal uitleningen ten opzichte van 2018.
Om alle activiteiten te kunnen ontplooien heeft onze bibliotheek de beschikking over 4 professionele
medewerkers (1,9 fte) en 9 vrijwilligers die ondersteuning bieden tijdens de openingstijden van de
bibliotheek. Daarnaast zijn 8 vrijwilligers werkzaam voor het project Aanpak van Laaggeletterdheid of
als gastheer/ gastvrouw. Een deel van deze vrijwilligers werkt vaak in de avonduren.
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Lezen en Literatuur
De basisscholen in Gulpen-Wittem hechten grote waarde aan lezen, taalvaardigheid en het gebruik
van boeken. Om hun leerlingen leesvaardig te laten worden én om hen het plezier van lezen te laten
ervaren, werden 50 wisselcollecties met leesboeken samengesteld voor gebruik in de klas of thuis.
De basisschool in Gulpen komt maandelijks met 5 leesgroepen naar de bibliotheek. De leerlingen
kunnen dan zelf hun boeken uitzoeken.

Tijdens de Kinderboekenweek bezochten 7 groepen (150 kinderen) uit de onderbouwklassen van 4
basisscholen de bibliotheek.
De brugklassers van scholengemeenschap Sophianum deden in 2019 weer mee aan de
voorleeswedstrijd Read2Me!. De lokale voorronde vond in februari plaats in de bibliotheek.
Niet-mobiele senioren en bewoners van de zorgcentra in Gulpen worden aan huis van boeken
voorzien door een vaste vrijwilliger.
Rond de landelijke leesbevorderingscampagnes van de CPNB werden een aantal thematische
boekpresentaties ingericht. Denk hierbij aan de Nationale Voorleesdagen, Poëzieweek, Boekenweek,
Spannende Boekenweken, Zomerlezen, Kinderboekenweek en Nederland Leest.

In augustus heeft de jonge schrijfster Eline Bos uit Gulpen haar debuut “Een hemel zonder sterren”
feestelijk gepresenteerd in onze bibliotheek.
Op de eerste dag van de Kinderboekenweek kwam schrijver Michael Reefs op bezoek om zijn fans
persoonlijk en met een spannende digitale presentatie te vertellen over zijn nieuwste boek.
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Tijdens Nederland Leest kregen leden een gratis boek; voor de jongeren was er een speciale
jongereneditie beschikbaar. Als extra hebben wij hier dit jaar een ledenwerfactie aan vastgekoppeld.
Nieuwe leden kregen een mooie korting op hun jaarabonnement.
Voor jonge kinderen werden gedurende het jaar een aantal voorleesmiddagen en knutselmiddagen
georganiseerd, waaronder een workshop Paaseieren versieren in samenwerking met de plaatselijke
chocolatier en een knutselvoorleesmiddag met schrijfster Rosé Hermans.

Ontwikkeling en Educatie
Voor de basisscholen en peuterspeelzalen in Gulpen-Wittem werden respectievelijk 94 en 27
projectcollecties samengesteld rond thema’s die aansluiten bij het onderwijs.
Aan het begin van het schooljaar kwamen 6 klassen van Sophianum (145 leerlingen) voor een
introductiebezoek naar de bibliotheek.
Activiteiten:
Workshop Contact en communiceren met je baby, dreumes of jonge peuter.
Interactieve presentatie over Hacken & Cybercrime waarbij bezoekers hun eigen apparatuur konden
meenemen.
Een interactieve thema-avond over mediawijsheid voor jongeren (10-14 jaar) en hun ouders.
In samenwerking met de Stichting Leven naast de Brouwerij is het Taalcafé elke woensdagavond bij
ons te gast. Het aantal deelnemers varieerde tussen 20 en 50.

Elke laatste donderdag van de maand kunnen bezoekers in de bibliotheek terecht in het digicafé, een
spreekuur waar iedereen zonder vooraf aan te melden binnen kan lopen met vragen over digitale
apparatuur en de bediening hiervan. Het digicafé wordt gerund door een van onze gespecialiseerde
vrijwilligers.
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Kennis en Informatie:
De bibliotheek werkt samen met FNV Senioren Maastricht-Heuvelland. Dit heeft geleid tot
maandelijkse spreekuren voor Werk en Inkomen. Aanvankelijk 1 keer per maand, later is dit wegens
succes uitgebreid naar 2 keer per maand.
Daarnaast organiseerde de FNV een Informatiebijeenkomst in de bibliotheek over belastingen.
De spreekuren en de informatiebijeenkomsten zijn toegankelijk voor FNV-leden en andere
belangstellenden.
Kunst en Cultuur
Bibliotheek Gulpen-Wittem biedt lokaal talent de gelegenheid om hun creatieve werk te laten zien.
Er waren exposities van keramiek, schilderijen en automatenkunst.

Tevens werden een aantal lezingen verzorgd over onderwerpen als:
Essentiële oliën en onze gezondheid
Brood en granen
In het kader van Limburg 75 Bevrijd gaf Heemkundevereniging Galopia een lezing over Gulpen in
tijden van oorlog en bevrijding, aan de hand van het dagboek van juffrouw Dalpke.
Ontmoeting en Debat:
In de bibliotheek kunnen mensen elkaar ontmoeten. Tijdens lezingen en informatieve
bijeenkomsten, in de leeshoek met kranten en tijdschriften en een kop koffie of thee binnen
handbereik, of in het Taalcafé. Jong en oud, lid of niet, iedereen is welkom.
Het aantal bezoekers van de activiteiten varieerde afhankelijk van het onderwerp.
Activiteit:
In november organiseerde FNV Maastricht-Heuvelland een ontmoetingsbijeenkomst over WMO
voor senioren.
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Project aanpak van laaggeletterdheid
Een project dat we in 2018 gestart zijn en dat in 2019 heel veel aandacht gevergd heeft, is het project
“Aanpak van laaggeletterdheid ter bevordering van de zelfredzaamheid”. Dit project loopt tot 1
januari 2021.
De oorspronkelijke opzet was om dit project uit te rollen in 6 Hoeskamers c.q. Seniorenprojecten in
onze gemeente, te weten in: Partij, Wijlre, Epen, Gulpen, Slenaken en Ingber.
Inmiddels heeft men in Epen besloten om dit via de bibliotheek van Epen met eigen vrijwilligers op te
pakken. Wij hebben ons bereik uitgebreid met de Hoeskamers c.q. Seniorenprojecten van
Wahlwiller, Eys en Mechelen. Hiermee zijn er bijna in elke kern van onze gemeente activiteiten in het
kader van dit project.
In elke Hoeskamer c.q. Seniorenproject zijn we gestart met een zogenaamde pop-up bieb en een
digicafé. In het digicafé kan men terecht met vragen over laptop, tablet of mobiele telefoon.
De pop-up bieb en het digicafé zijn inmiddels uitgebreid met computercursussen onder de naam
“Klik & Tik”. Het betreft hier eenvoudige basiskennis om mensen bekend te maken met de digitale
wereld. Vanuit diverse Hoeskamers zijn enkele groepen cursisten met veel plezier hier mee bezig
geweest en hebben deze cursus ook afgerond.
Momenteel hebben we een wachtlijst van cursisten die ook graag de “Klik & Tik” cursus willen volgen
en we hebben inmiddels ook al mensen genoteerd voor het vervolg, de cursus “Digisterker”. Deze
cursussen zijn echt een schot in de roos.
Zowel de provincie Limburg als de gemeente Gulpen-Wittem ondersteunen dit initiatief financieel,
omdat beide instanties het probleem van de laaggeletterdheid willen aanpakken. Dit is de reden
waarom zij beiden een projectsubsidie hebben toegekend.
Dit project word getrokken door een projectleider, bijgestaan door een grote groep vrijwilligers. Voor
de computercursussen hebben we gelukkig specifieke vrijwilligers weten te vinden.

De bibliotheek in cijfers
Leden
jeugd
volwassenen
Instellingen
Bezoekers
Uitleningen
jeugd
volwassenen
E-books
Accounts
Uitleningen

1.472
805
639
28
24.666
49.226
25.712
23.514

Openingsuren per week
24
Activiteiten
Lezingen, workshops, voorlezen
18
Tentoonstellingen
7
Spreekuren
26
Collecties voor onderwijs
171
Pop-up bieb en digicafé (project)
55
cursusmomenten Klik & Tik (project) 43

155
1.112
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