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Inleiding 
 
Toen we op 2 januari 2020 de deuren van de bibliotheek voor het eerst in het nieuwe jaar openden, 
kon niemand vermoeden dat we deze deuren in de loop van het jaar regelmatig verplicht zouden 
moeten sluiten. 
We begonnen vol goede moed en met veel ideeën, plannen en ambitie aan een nieuw jaar. De 
verwachting was o.a. dat het Project Laaggeletterdheid dat flink in de lift zat eind 2019, in 2020 met 
succes kon worden afgesloten. Dit werd echter na week 11 allemaal anders. We moesten zelfs 3 
weken helemaal sluiten. Allemaal als gevolg van de Corona pandemie. Na de volledige sluiting 
hebben we geprobeerd met de “Afhaalbieb” en de “Bezoekbieb” toch alle klanten zo goed mogelijk 
te kunnen bedienen. 
Op het voorlaatste blad wordt in de grafiek duidelijk hoe het verloop van de bezoekers is geweest 
over het hele jaar 2020. 
 
Dienstverlening 
 
Ondanks alle perikelen rondom Corona hebben we vrij snel na de 3 weken volledige sluiting een 
alternatief bedacht. Dit alternatief draagt de naam “Afhaalbieb”.  
Wat is de “Afhaalbieb”?  
We bieden onze klanten de mogelijkheid om boeken te bestellen die men op een afgesproken tijdstip 
kan komen afhalen. Klanten hadden de keuze uit 2 opties: 

1) Zelf titel en schrijver aangeven. 
2) Genre aangeven en kiezen voor een verrassingspakket. 

Met name de klanten die kozen voor een verrassingspakket meldden achteraf dat ze vaak echt 
verrast waren. Men kreeg boeken te lezen van heel andere schrijvers dan men zelf zou kiezen. Dit 
experiment werd zeer gewaardeerd en positief ontvangen en er is veel gebruik van gemaakt. 
 
Naast de “Afhaalbieb” hebben we in 2020 nog een fenomeen in het leven geroepen, de 
“Bezoekbieb”. 
Wat is de “Bezoekbieb”? 
We hebben meteen nadat er enige versoepeling van de Corona maatregelen toegestaan was, klanten 
de mogelijkheid geboden om de bibliotheek te bezoeken op afspraak. 
Iedere klant kreeg 15 minuten de bibliotheek voor zich alleen en kon boeken uitzoeken. Hieraan 
werden, naast de algemeen geldende voorschriften, wel extra eisen gesteld. Het dragen van 
mondkapjes en wegwerphandschoenen was verplicht. 
Ook deze mogelijkheid kon rekenen op grote belangstelling en waardering van onze klanten. 
 
Vanuit de Koninklijke Bibliotheek werd het mogelijk gemaakt dat iedereen, ook niet-leden van de 
bibliotheek, gratis e-books kon downloaden. Zo is er toch gepoogd om iedereen aan het lezen te 
houden. Dit resulteerde in een toename van het aantal geleende e-books met 22 %.  
 
De functie van de bibliotheek als echte ontmoetingsplek, waar je ontzettend veel meer kunt dan 
alleen boeken en tijdschriften lenen en lezen, hebben we in 2020 natuurlijk niet kunnen invullen.  
 
De 5 kernfuncties van de bibliotheek, zoals deze staan omschreven in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen zijn: 

• Lezen en Literatuur 

• Ontwikkeling en Educatie 

• Kennis en Informatie 

• Kunst en Cultuur  

• Ontmoeting en Debat. 
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Van deze 5 kernfuncties hebben we alleen bij de functie “Lezen en Literatuur”, ondanks alle perikelen 
rondom Corona, aan de eisen en verwachtingen kunnen voldoen. Zo hebben we voor de 
basisscholen 46 wisselcollecties met leesboeken samengesteld, voor gebruik in de klas of thuis. En de 
basisschool in Gulpen is - minder frequent dan normaal, maar toch nog regelmatig - met 6 
leesgroepen naar de bibliotheek gekomen, zodat de leerlingen zelf hun boeken konden uitzoeken.  
Voor de basisscholen en peuterspeelzalen werden tevens projectcollecties samengesteld rond 
thema’s die bij het onderwijs aansloten. Dat waren er respectievelijk 46 en 25. 
Aan het begin van het jaar hebben we een poëzie-workshop georganiseerd, een voorleesmiddag en 
de lokale voorronde van Read2Me!, de nationale voorleeswedstrijd  voor brugklassers.  
In vervolg op de workshop poëzie werd een cursus gegeven.  
Tijdens de Kinderboekenweek kon de geplande voorlees-knutselworkshop “En toen…”, onder leiding 
van illustratrice Margot Senden, gelukkig toch nog doorgaan. 
 
De andere activiteiten, zoals tentoonstellingen, voorlichting, presentaties, digicafé, huisvesting 
Taalcafé, spreekuren van het FNV, enz. zijn grotendeels in het water gevallen.  
Desondanks waren er toch nog exposities van keramiek, fotografie en de originele illustraties van het 
Cittaslow-prentenboek van Gulpen-Wittem, “Citta de slak”. 
De lokale contactgroep Dementie was ook een aantal malen te gast in de bibliotheek. 
 
Uiteraard heeft het aantal bezoekers in 2020 een heel grillig verloop gekend. Allerlei activiteiten 
werden afgelast of in het geheel niet georganiseerd. 
Het tegenvallend aantal bezoekers betekent geenszins dat medewerkers en vrijwilligers in 2020 ook 
minder werk gehad hebben.  
Was het al bekend dat mensen in quarantaine konden gaan, het is nog nooit voorgekomen dat 
terugkomende boeken ook in quarantaine moesten. We hebben ervoor gekozen om alle ingeleverde 
boeken schoon te maken. Een flink karwei. 
De “Afhaalbieb” en “Bezoekbieb” leidden tot een andere manier van werken, iets wat feilloos door 
onze mensen opgepakt is.  
Als voorbeeld: normaal zoeken klanten hun boeken uit en leveren hun boeken in via het scannen met 
behulp van de zelfservice apparatuur. Nu werden de in te leveren boeken in een grote krat gelegd en 
moest ons personeel zelf al deze items scannen. Dit gold ook voor de boekenpakketten die 
samengesteld werden voor de “Afhaalbieb”. 
 
De 8 vrijwilligers die normaliter werkzaam zijn voor het project Aanpak van Laaggeletterdheid of als 
gastheer/ gastvrouw, konden de meeste tijd van het jaar niet in actie komen. 
   

                   
         Afhaalbieb           Schoonmaken ingeleverde boeken      Gulpen Leest 
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Project aanpak van laaggeletterdheid 
 
Het project “Aanpak van laaggeletterdheid ter bevordering van de zelfredzaamheid” zou eigenlijk 
lopen tot 1 januari 2021. Met de goedkeuring van de provincie Limburg en de gemeente Gulpen-
Wittem is de einddatum nu vastgesteld op 1 juli 2022. Beide instanties zijn immers de subsidienten 
voor dit project en hebben vanwege Corona zonder probleem de verlenging goedgekeurd. 
De oorspronkelijke onderdelen van het project, de pop-up bieb en het digicafé, waren inmiddels 
uitgebreid met computercursussen onder de naam “Klik & Tik”. Het betreft hier eenvoudige 
basiskennis om mensen bekend te maken met de digitale wereld. 
Het succes van de Klik & Tik cursus was zo groot dat we een wachtlijst hadden van cursisten die ook 
graag de “Klik & Tik” cursus willen volgen. We hopen dat we op korte termijn weer de draad kunnen 
oppakken en dat we dan ook kunnen starten met het vervolg, de cursus “Digisterker”. Deze 
cursussen voorzien echt in een behoefte. 
We hopen dat de grote groep vrijwilligers, ook voor de computercursussen, ons ook voor de rest van 
het project trouw blijft. 
 
 
De bibliotheek in cijfers 
 

 2020 2019 

Leden 1.328 1.472 

jeugd       674 805 

volwassenen 615 639 

Instellingen 39 28 

Bezoekers 17.380 24.666 

Uitleningen 42.109 49.226 

jeugd 22.930 25.712 

volwassenen 19.179 23.514 

E-books   

Accounts 95 155 

Uitleningen 1.363 1.112 

 
 
Bestuur 
 
Tenslotte is afgelopen jaar gebleken dat je als kleine zelfstandige bibliotheek, met een bestuur dat 
nauw bij de uitvoering betrokken is, zeer flexibel kunt zijn en razend snel op alle mogelijke zaken 
kunt inspelen. Wij zijn er trots op dat we de eerste bibliotheek in de regio waren die ging werken met 
een “Afhaalbieb” en een “Bezoekbieb”. Inmiddels zijn velen ons gevolgd. Dankzij de flexibiliteit en 
het improvisatievermogen van ons personeel en onze vrijwilligers zijn we er toch in geslaagd om 
service te blijven bieden aan onze klanten. 
 
William Lecoeur voorzitter 
Jan Hacking  secretaris 
Wim van Baalen penningmeester 
Karl Krichel  bestuurslid 
 
Willem Vliegenstraat 4  6271 DA Gulpen  043 450 6220  www.bibliotheekgulpen-wittem.nl  
info@bibliotheekgulpenwittem.nl  

 2020 2019 

Openingsuren per week 24 24 

Boekenpakketten 
Afhaalbieb 

503  

jeugd 156 - 

volwassenen 347 - 

Activiteiten   

Lezingen, workshops, etc.     9 18 

Tentoonstellingen     4 7 

Spreekuren, digicafé (bieb) 12 26 

Collecties voor onderwijs 117 171 

Pop-up bieb, digicafé (project)   19 55 

cursusmomenten Klik & Tik 
(project) 

21 43 


