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Inleiding 
 
Na de uitbraak van de coronapandemie in 2020 hoopte iedereen dat het jaar 2021 min of meer als 
vanouds zou worden. Dat bleek ijdele hoop. De lockdown en de beperkingen als gevolg van de situatie 
rond corona zaten de dienstverlening van de bibliotheek ook nu weer regelmatig flink in de weg. 
Ondanks die hindernissen lukte het, met de nodige flexibiliteit, toch om de dienstverlening aan onze 
klanten vorm te geven. 
 
Gedurende de eerste drie maanden van 2021 was de bibliotheek gesloten vanwege de landelijke 
lockdown. De AfhaalBieb werd weer opgetuigd, zodat onze leden boeken konden blijven lenen. Daar 
werd graag en veel gebruik van gemaakt.  Vanaf april werd hier de BezoekBieb aan toegevoegd en 
konden leden niet alleen afhalen maar ook, op afspraak en onder strikte voorwaarden, een bezoek 
brengen aan de bibliotheek. Daarnaast werd het gebruik van de online bibliotheek met e-books, 
luisterboeken, TijdschriftenBieb enzovoort extra onder de aandacht gebracht.  
 
Activiteiten als spreekuren, exposities en Digicafé konden maandenlang niet doorgaan. Dat gold ook 
voor onze activiteiten in het kader van het Project Aanpak van Laaggeletterdheid: de computer-
cursussen en de bezoeken aan huiskamers en seniorenprojecten. Zodra het veilig mogelijk was, werd 
een en ander weer opgepakt en voortgezet. 
Tijdens de lockdown die tegen het einde van het jaar werd ingesteld, konden de bibliotheken gelukkig 
open blijven. De overheid was inmiddels overtuigd van het belang en de rol van bibliotheken en 
kenmerkte bibliotheken als essentiële dienstverlening.  
 
 
Nieuw in 2021 
 
De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar iedereen zowel terecht kan voor het lenen en lezen van 
boeken, kranten en tijdschriften als voor een breed aanbod aan diensten en activiteiten. De bibliotheek 
wil er op die manier aan bijdragen dat mensen taalvaardig zijn, zelfredzamer worden op digitaal gebied 
en kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving. 
In 2021 werd hard gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod. Deze inspanningen leidden ertoe dat in 
juni BoekStart werd ingevoerd en eind oktober de Inloopochtend. Het cursusaanbod werd uitgebreid 
met extra cursussen Klik & Tik en een cursus Werken met de e-overheid. En er werd gestart met de 
voorbereidingen voor de inrichting van het IDO, Informatiepunt Digitale Overheid. 
Samen met onze samenwerkingspartners zorgden we ervoor dat de sociaal maatschappelijke functie 
van de bibliotheek  verder uitgebouwd kon worden. 
 
De nieuwe diensten zijn voor iedereen toegankelijk én gratis. Het aangeboden programma trekt veel 
klanten; het zijn zelfs overwegend niet-leden die hiervoor de weg naar de bibliotheek weten te vinden.  
 
BoekStart 
Samen een boekje bekijken, illustraties aanwijzen en benoemen, verhaaltjes vertellen en ernaar 
luisteren. De kennismaking met lezen, boekjes en de bibliotheek kan niet vroeg genoeg beginnen. Het 
programma BoekStart helpt daarbij.  
Via het kraampakket van de gemeente Gulpen-Wittem ontvangen ouders een brief over BoekStart. 
Met de bijgevoegde waardebon krijgen zij in de bibliotheek het oranje BoekStartkoffertje met boekjes 
én een gratis lidmaatschap voor het kindje cadeau. 
Sinds de invoering van BoekStart in juni 2021 hebben 14 ouders hiervan gebruik gemaakt. 
 
Inloopochtend 
De (digitale) hulpvragen zijn flink toegenomen en de verwachting is dat het aantal vragen verder zal 
stijgen. Hierdoor ontstond het idee om bestaande diensten aangevuld met nieuwe dienstverlening, 
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gebundeld en laagdrempelig aan te bieden op een vast tijdstip in de bibliotheek. Voor de inhoudelijke 
uitvoering werden professionele samenwerkingspartners ingeschakeld plus een aantal deskundige 
vrijwilligers. 
De dienstverlening is in eerste instantie gericht op juridisch advies, hulp bij vragen over mantelzorg, 
taalhulp, hulp bij het invullen van formulieren en hulp bij het gebruik van digitale apparatuur.  
Eind oktober was de eerste Inloopochtend een feit. Sindsdien kunnen leden en niet-leden iedere  
maandagochtend terecht voor gratis hulp en advies. 
De geplande inrichting van het IDO, Informatiepunt Digitale Overheid, zal hier goed bij aansluiten.  
 
 
Activiteiten 
 
Leesbevordering  
Door het leveren van collecties boeken aan de basisscholen en de peuterspeelzalen, en door klassikaal 
lenen, maken kinderen kennis met boeken en krijgen zij de gelegenheid om boeken te lezen; óók als 
daar thuis niet zoveel animo voor zou zijn. 
Voor de basisscholen werden 45 wisselcollecties met leesboeken samengesteld. Bij de samenstelling 
werd gekeken naar een goede mix van populaire boeken, boeken die het verdienen om onder de 
aandacht gebracht te worden, boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen, boeken voor 
kinderen met een goede leesvaardigheid, boeken die de fantasie prikkelen, etc.   
De projectcollecties voor basisscholen en peuterspeelzalen werden samengesteld op basis van de door 
hen aangedragen thema’s. In totaal werden 116 projectcollecties geleverd. 
De basisschool en het speciaal basisonderwijs in Gulpen kwamen regelmatig met verschillende 
groepen naar de bibliotheek, zodat de leerlingen zelf boeken konden uitzoeken. 
 
Vanwege corona was het traditionele bezoek van basisscholen aan de bibliotheek tijdens de 
Kinderboekenweek niet mogelijk, maar daar werd een goed alternatief voor bedacht: het lees- 
promotiebezoek aan de klas. Op die manier werd het toch mogelijk om kinderen te laten zien dat lezen 
leuk kan zijn én dat het prettig en handig is als je goed kunt lezen.   
Er werden 14 klassen bezocht van 3 basisscholen en speciaal basisonderwijs. In totaal werden ca. 300 
leerlingen bereikt. 
 
En er was nog meer… 

• Drie meiden die regelmatig in de bibliotheek komen, gaven een interview over het vinden van 
informatie voor spreekbeurten en werkstukken. Dit artikel verscheen in mei in de kinderkrant 
Jong043, die in Maastricht en het Heuvelland wordt verspreid via scholen en bibliotheken.. 

• Via onze website werd de online zomerleescampagne “Boek ‘n Trip” van jeugdbibliotheek.nl 
aangeboden, zodat jeugd en jongeren gratis e-books en luisterboeken konden lezen en 
luisteren. 

• Op de eerste dag van de Kinderboekenweek kwamen hulpverleners van politie, brandweer en 
ambulance op bezoek om te vertellen over hun beroep. 

• In juli heeft de van oorsprong Gulpense Mariël Hacking haar debuut “Een echte moeder” 
feestelijk gepresenteerd in de bibliotheek door een exemplaar te overhandigen aan onze 
burgermeester, mevrouw Ramaekers-Rutjens. 

• Jos Rosenboom gaf in het najaar een cursus Poëzie. 

• Ook dit jaar was er weer een Nederland Leest-cadeauboek voor bibliotheekleden.  

• Bewoners van de twee zorgcentra in Gulpen kregen boeken aan huis bezorgd: de BezorgBieb. 

• Een expositie Keramiek en steengoed van Christel Leuven en een expositie Acryl & krijt werken 
van mevrouw Hounjet-Hamaekers. 
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Project aanpak van laaggeletterdheid 
 
De uitvoering van het project “Aanpak van laaggeletterdheid ter bevordering van de zelfredzaamheid” 
kreeg vanzelfsprekend ook met corona te maken. De bezoeken aan huiskamers en senioren-projecten 
met de Pop-Up-Bieb en Digicafé waren een tijdlang niet mogelijk. En de Klik & Tik-cursussen moesten 
eveneens tijdelijk worden stopgezet.  
Vanaf zomer 2021 werd een herstart weer mogelijk. Daar was ook behoefte aan. Vooral voor Klik & Tik 
bestond veel belangstelling en de aanmeldingen stroomden  binnen. Al gauw was uitbreiding van het 
aantal cursussen nodig. Daarnaast werd in november gestart met de cursus Werken met de e-
overheid. 
Het project heeft een looptijd tot 1 juli 2022. Zowel de provincie Limburg als de gemeente Gulpen-
Wittem hebben hiervoor bij de start in 2018 een projectsubsidie toegekend. 
De uitvoering ervan wordt verzorgd door de projectcoördinator en vrijwilligers. 
 
 
Vooruitblik 2022 
 
Voor komend jaar is de inrichting en  ingebruikname van het IDO, het Informatiepunt Digitale Overheid 
gepland. Daarnaast wordt ingezet op verdere uitbreiding van het aantal digivaardigheidscursussen en 
de dienstverlening aan het onderwijs.  
In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor de certificeringsaudit in het kader van de kwaliteits-
normen voor de bibliotheekbranche, die voor maart 2022 is gepland.    
 
 
Bestuur en medewerkers 
 
Bibliotheek Gulpen-Wittem heeft 1 fulltime medewerker en 3 parttime medewerkers in dienst.  
Er zijn 19 vrijwilligers actief. 
 
Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem: 
William Lecoeur voorzitter 
Jan Hacking  secretaris 
Wim van Baalen penningmeester 
Karl Krichel   bestuurslid 
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De Bibliotheek in cijfers    2021  (2020) 

 

 1.310 leden 

waarvan 

745 jeugdleden   

565 volwassen leden 

(2020: 1.328 leden  

713 jeugd en 615 volwassenen) 

15.354   bezoekers  
(2020: 17.380) 

36.047 uitleningen   

(2020: 42.109) 

Boeken, tijdschriften, luisterboeken 

online Bibliotheek 

1.383 uitleningen   

(2020: 1.363) 

e-books, luisterboeken 

1.080 bestellingen AfhaalBieb  
(2020: 503) 

624 afspraken BezoekBieb  

(2020: 496) 

161 collecties  
(2020: 117) 

voor scholen en peuterspeelzalen 

14 BoekStartkoffertjes 

Activiteiten 2021: 

33 bezoekers Inloopochtend 

48 CoronaCheck hulpvragen 

40 Spreekuren en Digicafé 

64 cursusmomenten Klik&Tik, Digisterker 

20 bezoeken Pop-up-bieb en Digicafé 

6 workshops, presentaties 

2 tentoonstellingen 


