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Inleiding 
Het jaar 2018 was, net als het jaar 2017, weer een  
enerverend jaar voor Bibliotheek Gulpen-Wittem. 
De officiële opening van onze nieuwe 
bibliotheek vond meteen in januari van het 
jaar plaats.  
Vanaf augustus 2017 was de bibliotheek al 
open voor bezoekers, maar bij een dergelijk 
grote operatie als die welke onze bibliotheek 
in 2017 ondergaan heeft, paste een feestelijke 
opening.  
Deze werd op 27 januari gezamenlijk verricht 
door onze voorzitter William Lecoeur en de 
toenmalige wethouder van de gemeente 
Gulpen-Wittem Philip Laheij.  

 
 
Het jaar 2018 was ook het jaar waarin het bestuur werd uitgebreid, waarin we van start gingen met 
het project “Aanpak van laaggeletterdheid ter bevordering van de zelfredzaamheid” en waarin op 26 
juni door de auditoren van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken geconstateerd werd dat 
we voldeden aan de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken. Het certificaat is geldig tot en met 
2022. 
 
 
Dienstverlening 
Nog niet zo lang geleden was de bibliotheek de plek waar men alleen terecht kon voor het lenen en 
lezen van boeken en tijdschriften. Dat is nog steeds zo, maar daarnaast ontwikkelt de bibliotheek zich 
in hoog tempo tot een echte ontmoetingsplek. Je kunt er namelijk ontzettend veel meer 
tegenwoordig. 
Het bibliotheeklidmaatschap biedt ook steeds meer mogelijkheden. Leden kunnen media lenen in 
andere bibliotheken en zij kunnen gebruik maken van bibliotheek online, met een divers digitaal 
aanbod zoals de Luisterbieb, maandelijkse cursussen en e-books.  
 
De bibliotheek is anno 2018 bezig met: 
- Het organiseren van lezingen, informatieve bijeenkomsten en andere activiteiten voor jong en oud.  
- Het aanbieden van expositiemogelijkheden. 
- Het regelmatig overleggen met de diverse onderwijsgeledingen in onze gemeente. 
- Het overleg met en het enthousiasmeren van de  “Hoeskamer” organisaties in de diverse kernen in 
onze gemeente om samen te werken op het terrein van laaggeletterdheid. 
 
De bibliotheek heeft 5 kernfuncties, te weten: 

• Lezen en Literatuur 

• Ontwikkeling en Educatie 

• Kennis en Informatie 

• Kunst en Cultuur  

• Ontmoeting en Debat. 
 
Deze 5 kernfuncties zie je terug in de activiteiten die de bibliotheek nu, vaak in samenwerking met 
anderen, realiseert. 
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Lezen en Literatuur  
De basisscholen in Gulpen-Wittem vinden lezen, leesvaardigheid en het gebruik van boeken 
belangrijk. Voor hen werden 28 wisselcollecties met leesboeken samengesteld. 
Leesgroepen van de basisschool in Gulpen komen regelmatig klassikaal boeken lenen. 
Tijdens de Kinderboekenweek bezochten 7 groepen (176 kinderen) uit de onderbouwklassen van 4 
basisscholen de bibliotheek. 
 
Rond de landelijke leesbevorderingscampagnes van de CPNB werden een aantal thematische 
boekpresentaties ingericht: Nationale Voorleesdagen, Poëzieweek, Boekenweek (Natuur), 
Spannende Boekenweken, Vakantielezen, Boekenweek voor Jongeren (15-18 jaar), 
Kinderboekenweek (Vriendschap), Nederland Leest (Voeding).  
Voor jonge kinderen werden voorleesmiddagen en een knutselmiddag georganiseerd. 
 

   
 

  
 
De brugklassers van scholengemeenschap Sophianum deden ook dit jaar mee aan de 
voorleeswedstrijd Read2Me!. De lokale voorronde vond plaats in de bibliotheek. 
 
De bibliotheek zorgde ervoor dat niet-mobiele senioren, bewoners van de zorgcentra in Gulpen en 
het woonzorg-complex in Eys aan huis van boeken werden voorzien. 
 
Ontwikkeling en Educatie 
Voor de basisscholen en peuterspeelzalen in Gulpen-Wittem werden 88 projectcollecties 
samengesteld rond thema’s die aansluiten bij het onderwijs. 
Aan het begin van het schooljaar kwamen 9 klassen van Sophianum (186 leerlingen) voor een 
introductiebezoek naar de bibliotheek. Een leerlinge van Sophianum kreeg, in het kader van de 
maatschappelijke stage, een stageplek in de bibliotheek. 
Voor de allerkleinsten en hun ouders werd een workshop ‘Boekstart babygebaren: vertellen met je 
handjes’ verzorgd door Esther Sluijsmans. 
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In samenwerking met de Stichting Leven naast de Brouwerij is het Taalcafé gehuisvest in de 
bibliotheek. Sinds maart zijn zij elke woensdagavond bij ons te gast. Het aantal deelnemers varieerde 
tussen 20 en 50.Tijdens de Week van de Alfabetisering werd als extra activiteit de LiedjeskastQuiz 
gespeeld. 

     
 

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 is in september van start gegaan en wordt gerund 
door een van onze vrijwilligers. 
 
Kennis en Informatie:  
Het onderwerp erfrecht en testament staat erg in de belangstelling. De presentatie door de 
plaatselijke notaris werd dan ook druk bezocht. 
De bibliotheek stelt haar locatie beschikbaar aan de gemeente Gulpen-Wittem zodat zij bij ons 
presentaties kunnen verzorgen voor bijvoorbeeld verenigingen. Van een workshop gezonde voeding 
tot informatie over de privacyregels met betrekking tot de AVG. 
 
Kunst en Cultuur 
Bibliotheek Gulpen-Wittem biedt plaatselijk 
en/of regionaal talent de gelegenheid om hun 
creatieve werk te laten zien. De exposities 
waren heel gevarieerd: 
Prentenboek-tekeningen, sieraden, keramiek, 
bronzen beelden, iconen, 
miniatuurpoppenhuizen en schilderijen. 
 

        
Daarnaast werden er een aantal lezingen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen zoals 
‘Hoogsensitiviteit bij kinderen’, ‘Bezetting en bevrijding van Nijswiller en omgeving’ en ‘Hoezo 
gezonde voeding’. 
 
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. Iedereen is 
welkom. 
Het aantal bezoekers van activiteiten 
varieerde tussen 20 en 100.  
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Eind 2018 werd een nieuwe samenwerkingspartner gevonden in de FNV. De FNV gaat in 2019 iedere 
maand een Spreekuur voor Werk en Inkomen in de bibliotheek houden. Daarnaast zullen zij 
informatieve bijeenkomsten over diverse relevante onderwerpen in de bibliotheek organiseren.  
 
 
Project aanpak van laaggeletterdheid 
Een project dat we in 2018 gestart zijn en dat 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 in onze gemeente. Uiteindelijk 
streven we ernaar om alle kernen van de gemeente Gulpen-Wittem bij het project te betrekken.  
De bedoeling is dat in elke Hoeskamer een zogenaamde pop-up bieb komt en een digicafé.  Op die 
manier proberen we om laaggeletterden te herkennen en een ingang te vinden om hen te helpen en 
te ondersteunen in hun dagelijkse doen en laten. Daarbij is het van belang om laagdrempelig te werk 
te gaan en duidelijk te maken dat men zich niet hoeft te schamen als er sprake is van 
laaggeletterdheid.  
Om te beginnen hebben alle medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden de Workshop Herkennen 
laaggeletterdheid gevolgd, die door Cubiss werd verzorgd. Vervolgens is het project van start gegaan 
in de Hoeskamers van Slenaken en Partij. 
 
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.  
Omdat dit project veel extra capaciteit vergt naast de reguliere bezetting, hebben we hiervoor een 
projectleider aangetrokken. Daarnaast worden er speciaal voor dit project ook een aantal extra 
vrijwilligers ingezet. 
 
 
Medewerkers, vrijwilligers en bestuur 
Om alle bovenstaande activiteiten te kunnen ontplooien heeft onze bibliotheek de beschikking over 
4 vaste medewerkers (1,9 fte) en 10 vrijwilligers die ondersteuning bieden tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek. Daarnaast zijn 9 vrijwilligers werkzaam voor het project of als gastheer/ 
gastvrouw. 
We zijn er trots op dat het ons in 2018 gelukt is om een aantal nieuwe vrijwilligers te werven voor 
onze bibliotheek. Wellicht dat het gegeven dat de bibliotheek tegenwoordig meerdere en meer 
diverse activiteiten ontplooit, ertoe geleid heeft dat meer vrijwilligers zich willen inzetten voor onze 
organisatie. Gezien de vele activiteiten zijn deze vrijwilligers zeer welkom. Na een inwerkperiode 
worden zij, afhankelijk van hun beschikbare tijd en interesse ingezet op een van de vele terreinen van 
onze dienstverlening. 
Nieuw in dit geheel is het fenomeen gastvrouw/gastheer. Dit zijn vrijwilligers die bij activiteiten 
buiten de reguliere openingstijden, zoals lezingen en presentaties, als gastheer of gastvrouw 
optreden. 
 
Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Gulpen-Wittem is begin 2018 uitgebreid met 2 
personen. De samenstelling is sinds maart 2018 als volgt: 
William Lecoeur voorzitter 
Jan Hacking  secretaris 
Wim van Baalen penningmeester 
Karl Krichel  bestuurslid 
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LEDEN 2.805 
 

0-17 jaar   2.160 

18-64 jaar 361 

65 jaar en ouder 227 

Medewerkers 38 

Instellingen 19 

MEDIA 
 

25.327 

Romans 8.207 

Informatie 3.447 

Romans andere taal 1.468 

Jeugdboeken verhalend 7.958 

Informatie jeugd 3.110 

Luisterboeken       221 

Tijdschriften 916 

UITLEEN 
 

48.302 

Romans 17.442 

Informatie 3.183 

Romans andere taal 551 

Jeugdboeken verhalend 19.465 

Informatie jeugd 3.176 

Luisterboeken 277 

Tijdschriften 4.145 

Cd, dvd 63 

E-BOOKS 
 

 

Accounts 188 

Uitleen 1.100 
 
 
 
 
 

       
 
 

ACTIVITEITEN 
 

 

Aantal lezingen, workshops 7 

Aantal bezoekers lezingen, workshops 292 

Aantal jeugdactiviteiten 5 

Aantal bezoekers jeugdactiviteiten 57 

Aantal tentoonstellingen 7 
 
 

BEZOEKERS 
 

23.421 

  

INWONERS 
 

14.196 

 

FORMATIE 
 

 

Medewerkers 1,9 fte 

Vrijwilligers 19 

 
 

OPENINGSUREN 
 

23 uur per week 

Ma  14.00-17.00 

Di 14.00-17.00 

Wo 12.30-17.00 

Do 10.00-12.00 

 14.00-17.00 

Vr 14.00-19.00 

Za 10.00-12.30 
   

 
 
 
Bibliotheek Gulpen-Wittem 
Willem Vliegenstraat 4, 6271 DA Gulpen 
T  043 450 6220   
E  info@bibliotheekgulpen-wittem.nl 
I  www.bibliotheekgulpen-wittem.nl 
F www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem

mailto:info@bibliotheekgulpen-wittem.nl
http://www.bibliotheekgulpen-wittem.nl/
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