
Van: Pauline Gmelig Meyling <directie@bibliotheekhlb.nl> 
Datum: donderdag 1 april 2021  
Aan: griffie Huizen; griffie Laren; griffier Blaricum  

Onderwerp: Jaarverslag 2020 Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 

Beste griffier, 

Zou het mogelijk zijn dat u onderstaande tekst en met de twee bijlagen doorstuurt naar de 
gemeenteraadsleden en commissieleden van uw gemeente  ? 
Ik heb het Jaarverslag al naar de wethouder en ambtenaren gestuurd. 

Alvast hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, 
Pauline Gmelig Meyling 
directeur 

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum 
directie@bibliotheekhlb.nl 
Tel: 035-5257410 
 www.bibliotheekhlb.nl 

Geachte relatie, 
Hierbij ontvang je , als bijlage, het Jaarverslag 2020  “ Een open bibliotheek in corona-tijd “. 
In de bijlage vind je tevens een cijferoverzicht van 2020. 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, het had ons lustrumjaar moeten worden met een breed scala 
aan activiteiten om het 100-jarig bestaan te vieren, het liep anders. 
Ondanks alles hebben we toch veel activiteiten kunnen uitvoeren, ook in de drie lockdown-periodes 
met onze alternatieve dienstverlening voor klanten, scholen en onze samenwerkingspartners. 
Wij wensen je veel plezier bij het bekijken van ons jaarverslag, mochten er vragen of opmerkingen 
zijn, dan horen wij dat graag! 

Z.167833/D.1158595

mailto:directie@bibliotheekhlb.nl
mailto:directie@bibliotheekhlb.nl
http://www.bibliotheekhlb.nl/
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Odile thuis met haar 
verrassingstas, Loosdrecht

Voorwoord
In navolging van een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan 
hebben wij ook onze resultaten over 2020 gebundeld 
tot een gezamenlijk verslag. Een verslag van een 
bijzonder jaar voor onze bibliotheken, open in corona 
tijd. De cijfers van beide bibliotheken worden apart 
gepresenteerd. 

Pauline Gmelig Meyling
directeur Bibliotheek  
Huizen-Laren-Blaricum

Marian Buvelôt
directeur Bibliotheek  
Gooi en meer
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Burgemeester 
Niek Meijer leest 
voor, Huizen

Voorleesontbijt kinderopvang, Muiden

2020 begonnen we het jaar in en rond onze bibliotheken met 
mooie vooruitzichten; nieuwe plannen voor het digitaler maken 
van elke inwoner, de doorontwikkeling van third places, iedereen 
een leven lang laten leren, ondersteuning van de ontwikkeling van 
leesplezier van kleins af aan. En een feestelijke opening van een 
nieuwe bibliotheek en een jubileumjaar in het verschiet. 

Doelen die we ondanks het bijzondere jaar dat daarop volgde toch – zij het 
soms op een andere wijze – hebben bereikt. En meer dan dat. 
Daarvan maken wij je met voorliggend (beeld)verslag graag deelgenoot. Als 
we dit jaar iets hebben geleerd dan is het dat we als bibliotheek belangrijk zijn 
voor veel mensen en dat we - ook als onze poorten gesloten zijn - nog heel veel 
(digitaal) voor iedereen kunnen betekenen. Soms op andere en zelfs nieuwe wij-
ze en met grote dank aan de flexibiliteit en inzet van onze klanten, vrijwilligers 
en medewerkers. 

Voordat alles anders werd was er op 22 januari een Voorleesontbijt tijdens de 
Nationale Voorleesdagen. 

Een open bibliotheek in corona tijd
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Voorronde voorleeswedstrijd

Huis van Eemnes

Huis van 
Eemnes
Op 25 januari liep heel Eemnes uit om 
hun Huis van Eemnes te bewonderen. 
Na jaren van voorbereiding en 
hard werk samen met Stichting 
Huis van Eemnes, een prachtige 
toekomstgerichte bibliotheek voor 
Bibliotheek Gooi en meer.
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Jubileumlezing Bart Moeyaert, Laren

Erwin Bontius leest voor in de Oude Pastorie

Terwijl ons reguliere jaarprogramma net lekker op gang kwam, kwam corona 
ons land binnen vallen in februari. Al onze bibliotheken werden op 1,5 meter 
ingericht en onze boeken moesten in quarantaine. 

Een 1,5 m bibliotheek, 
Naarden

Quarantaineruimte, 
Bussum

Ondertussen belandde Huis van Eemnes op de shortlist voor de 
verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland. De apotheose van de 
wedstrijd, het stemmen winnen en de prijsuitreiking tijdens het 
Nationaal bibliotheekcongres werden uitgesteld.  

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum beleefde begin maart nog een 
aantal feestelijke jubileumactiviteiten. Zoals een lezing van Bart 
Moeyaert en voorlezen door Erwin Bontius (Manager Particulieren 
Rabobank Gooi en Vechtstreek) in De Oude Pastorie in Huizen. 

Corona
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1e Lockdown
Er kwam een lockdown en dat betekende sluiting van onze 
bibliotheken voor ongeveer 8 weken van 16 maart 2020 t/m 
 13 mei 2020 

Toen we van de schrik bekomen waren hebben we ons direct gericht op  
(digitaal) voor iedereen open blijven. 

Onze websites hebben zich gericht op de digitale bibliotheek. De e-books en 
luisterboeken kwamen beter in beeld en digitaal aanbod voor volwassenen en 
jeugd hebben we prominent gedeeld. Denk hierbij aan nuttige tips voor school 
thuis, online tijdverdrijf voor volwassenen en aan meer informatie over corona. 

Omdat niet iedereen even digitaal is, waren we goed bereikbaar voor extra 
vragen over de digitale bibliotheek, beeldbellen, et cetera. Bij Bibliotheek Gooi 
en meer heeft dit geleid tot een nieuwe klantenservice in de vorm van de Help-
desk. Deze zal ook na corona worden voortgezet.

Beide bibliotheken hebben een groot bestand vrijwilligers in de kwetsbare 
doelgroep. Om hen goed in beeld te houden, zijn ze bij Bibliotheek Gooi en meer 
regelmatig gebeld via een belboom. Dit werd – vooral vanwege het praatje – 
enorm gewaardeerd. 

Toen er iets meer mocht, zijn we in samenwerking met Versa Welzijn (en in 
Huizen met de vrijwilligerscentrale) verassingstassen gaan bezorgen bij 67+ers 
en kwetsbare doelgroepen. Om zoveel mogelijk mensen blij te kunnen maken 
heeft Bibliotheek Gooi en meer alle 67+ leden die onlangs geleend hadden 
gebeld met dit aanbod. 

De nieuwe diensten zijn succesvol gepromoot door een aantal van onze wet-
houders. 

‘Het is gelukt hoor, met die e-books, ik 
kan nu weer heerlijk lezen.’ 
(klant Helpdesk) 

Wethouder Leon de Lange bezorgt de eerste tas in Weesp
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Kranten bezorgd, Huizen Eerste afhaaltas in Loosdrecht uitgereikt door wethouder Rosalie van Rijn

Aan het einde van deze eerste lockdown mocht er ook afgehaald worden bij 
onze vestigingen. De nadruk tijdens de eerste lockdown lag nog op bezorgen. 

We hebben alle scholen in het werkgebied gebeld, om te inventariseren hoe 
de bibliotheek extra ondersteuning kon bieden door bijvoorbeeld het leveren 
van speciale themacollecties. Ook zijn er nieuwsbrieven gestuurd met tips voor 
online leren en lezen.

Bibliotheek Gooi en meer heeft alle basisscholen een pakket van 50 nieuwe 
boeken gebracht, zodat alle leerlingen weer met frisse boeken van start konden 
toen de scholen weer open mochten. Een week voor de heropening van onze 
bibliotheken.  

‘Namens de bewoners van De 
Marke hartelijk dank voor de leuke 
tijdschriften en kranten. Ze werden met 
enthousiasme ontvangen en bekeken.’ 
begeleiding De Marke
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Tassen uitgedeeld 
door wethouder Karin 

van Hunnik, Laren

In samenwerking met Versa Welzijn werden onze kranten 
en tijdschriften bij diegenen gebracht die wel een verzetje 
konden gebruiken. 

Wethouder Alexander Luijten bezorgt een pakket boeken, Naarden
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Opening
Op 13 mei mochten de bibliotheken weer open, op 1,5 m en met 
steeds wijzigende regels en oplossingen;

•  gebruik maken van mandjes 
•  desinfecteren
•  badeendjes om je plek te reserveren (Bibliotheek Gooi en meer)
•  meer/ minder mensen in de bibliotheek
•  wel/ geen activiteiten/ verhuur
•  op afspraak studeren. 
Steeds in goed overleg met onze gemeentes en de veiligheidsregio. 

Weer open 
met mandjes, 
Loosdrecht

Studeren in je 
eentje, Bussum

Stapels boeken na 
heropening, Huizen

In een van zijn columns meldde Mark Deckers (bibliothecaris/ blogger) 
dat de fysieke uitlening tijdens deze eerste lockdown absoluut niet 
vervangen werd door de digitale. Ook al is de uitlening van e-books 
vorig jaar flink gestegen, volgens Deckers zijn er tijdens deze eerste 
coronaperiode 7,9 miljoen minder boeken gelezen. 
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Schrijfcafé 
Huizen

Geheugensteun, 
Laren 

Wethouder Nico Schimmel slaat de eerste paal voor MFC Keverdijk

Er waren ook 
weer themaoch-
tenden op 1,5 m. 
Door gebruik 
te maken van 
de Van Houten-
kerk in Weesp 
bijvoorbeeld, 
creëerden we 
meer ruimte 
voor bezoekers. 

De Geheugensteun – een plek in de bibliotheek voor men-
sen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die op 
wat voor manier dan ook betrokken is bij de ziekte demen-
tie – opende bij Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. 

Themaochtend 
‘Planten in het 
Naardermeer’, 
Weesp
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Onthulling Kiwanis leesbank Laren 

Opening taalcafé Weesp

‘Heel erg bedankt dat u het 
onlineformulier samen met 
mij invult, ik ben niet zo 
handig met de computer.’
(klant Helpdesk) 

Digi & Taalhuis, Huizen

Digi & Taalhuis
Het Digi & Taalhuis Gooise bibliotheken ging door met 
spreekuren. Maar bood ze ook digitaal of telefonisch aan als fysiek 
niet mogelijk of wenselijk was. 

Hetzelfde gold voor spreekuren van andere maatschappelijk partners op ons 
serviceplein en IDO vragen, die konden ook altijd aan de Helpdesk gesteld 
worden. Tijdens de vakantieperiode zijn zomerleestasjes uitgedeeld aan de 
taalvragers. 
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‘Moeder is elke online sessie aanwezig, speelt 
spelletjes en maakt zoveel als zij kan gebruik 
van mijn tips over het voorlezen. Vader werkt 
lange dagen en zie ik zo nu en dan in de avond. 
Hij spreekt een klein woordje Nederlands. Ze 
proberen voor H meer Nederlands te praten en 
geven aan dat zijn Nederlands al flink vooruit is 
gegaan sinds het begin!’ 
(voorlezer VoorleesExpress) 

VoorleesExpress Nelleke leest voor aan BSO het Berenparadijs met locoburgemeester Peter Calis, 
Laren 

VoorleesExpress
Ook de VoorleesExpress heeft zich aangepast. Digitaal vaardige 
voorlezers zijn digitaal gaan voorlezen. Een paar gezinnen hebben 
het traject helemaal online gedaan. 

Er werden ook voorleesvideo’s en brieven aan elkaar gestuurd. Met voorleestrai-
ningen via Teams bleven de voorlezers geïnspireerd. 

Vanuit de landelijke organisatie is er geëxperimenteerd met de inzet van digi-
tale prentenboeken. 
Voor de kinderen is er een zomerpretpakket afgeleverd, met dank aan de spon-
soren van de VoorleesExpress. Digitaal voorlezen is een onderdeel van Voorlees-
Express geworden dat ook na corona zal worden voortgezet. 

15



Ondanks de corona vonden we ook nieuwe spreekuurpartners in met name 
Eemnes. Zo houdt wethouder Wilma de Boer vanaf 2020 elke maand een 
spreekuur. Telefonisch als het live niet kan.  

1e spreekuur (wijkagent) Eemnes met wethouder Wilma de Boer

Klik & Tik, Loosdrecht

Veel van onze digivaardigheidstrainingen zijn ondanks de corona doorgegaan, 
veelal in samenwerking met ATC (Bibliotheek Gooi en meer) en de Tomingroep 
(Bibliotheek Huizen Laren Blaricum). Er werd een extra Klik & Tik cursus social 
media gegeven bij Bibliotheek Gooi en meer, voor alle ouderen die in deze tijd 
zonder bezoek graag in contact willen blijven met hun (klein)kinderen). En het 
was mogelijk om persoonlijke hulp bij donorregistratie (online) te krijgen. 

Spreekuren Digivaardigheid

‘Ik heb zoveel geleerd over verschillende 
soorten Sociale Media, maar omdat ik nu zelf 
kan appen, videobellen met Whatsapp en kan 
Skypen, heb ik veel meer contact met mijn 
kleinkinderen!’ 
(deelnemer Klik & Tik extra) 

16



Demonstratie Bieblab, opening seizoen Eemnes

Poppentheater 
Bussum

In september was er een feestelijke maar passend kleine 
opening van het nieuwe programma-seizoen in het Huis 
van Eemnes.

Opening seizoen

Het najaar leek bijna weer gewoon te worden. Scholen kwamen vaker 
groepsruilen, maar groepsbezoeken vonden veelal plaats op school, 
zodat het niet te druk zou worden in de bibliotheken.  Zij vroegen ook 
meer themacollecties en collecties leesboeken aan. De bibliotheken op 
school werden op afstand bestuurd door onze jeugdspecialisten, met 
de leerkrachten als bibliothecarissen. 

17
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Bibliotheek aan huis, Huizen Knopen leggen tijdens de Kinderboekenweek, Huizen

Duurzame 
bouwwedstrijd, 

Muiden

Er waren workshops in het nieuwe Bieblab in Eemnes. De afhaal-
service bleef open en voor kwetsbare mensen die niet naar de bi-
bliotheek konden komen bleef de bezorgservice boeken bezorgen. 

Tijdens de Kinderboekenweek was er een duurzame bouwwed-
strijd bij Bibliotheek Gooi en meer en aansluitend op het thema 
van de Kinderboekenweek ‘En toen’ bezochten 23 klassen de 
bibliotheek Huizen. Waar in samenwerking met de Huizer botters 
en het Huizermuseum een speciaal educatief erfgoedprogramma 
was samengesteld.

Afhaalservice

Kinderboekenweek

18
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Met wethouder Wilma de Boer

Jubileum theatervoorstelling De vis op het droge, Huizen 

Open podium met Gerard Wortel, Huizen

Opening digitale serviceplein
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2de lockdown
De besmettingen liepen op en er volgde een 2de lockdown van  
5 november 2020 t/m 18 november 2020 

Toen het weer mocht van de overheid is de afhaalbieb opengegaan met een 
click & collect systeem voor verrassingstassen. De nieuwe en aangescherpte 
diensten uit de eerste lockdown zoals de Helpdesk kregen het weer drukker en 
de website werd wederom een belangrijk middel om iedereen een leven lang te 
laten leren. 

‘Geweldig verrast met een tas prachtige 
boeken! Het zag er prima verzorgd uit. 
Een hele klus geweest. Hartelijk dank 
allemaal!’
(klant afhaalservice) 

Afhaalservice, 
Muiden

Afhalen, HuizenOok landelijk werden we hierin 
ondersteund. Er kwam een mooi 
aanbod gratis cursussen en een tijd-
schriftenBiebapp online voor leden. 
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3de lockdown
We mochten weer open op 1,5 m, maar helaas volgde er al snel een 
3de lockdown vanaf 15 december 2020. Waarna onze afhaalservice 
echt stormliep. Lange rijen op 1,5 m volgden. 

‘Goed uitgezocht, die boeken 
in de verrassingstas.’
(klant verrassingstas) 

‘Complimenten voor wat jullie allemaal 
bewerkstelligen in deze tijd.’ 
(klant via de Helpdesk) 

100e verassingstas, Huizen

Zo eindigden we een bijzonder 2020. Met de deuren gesloten, maar met een rij 
voor de deur. Met een goed ingerichte Helpdesk om mensen te ondersteunen 
op allerlei vlakken. Met heel veel blije klanten. Met digitaal vaardiger personeel 
en digitaal beter ingericht. 

Bij Bibliotheek Gooi en meer zijn er 790 afhaaltassen uitgegeven en 591 tassen 
bezorgd. Bij Bibliotheek Huizen Laren Blaricum zijn er 370 tassen afgehaald. Het 
was een ander jaar dan verwacht, maar met resultaat en verschillende nieuwe 
services op ons programma. 

We hebben veel tijd gestoken in de voortdurende aanpassingen van onze 
dienstverlening, zoals het meer op maat werken voor scholen. We misten veel 
van onze partners (huurders) in huis. 

En ondertussen werkten we verder aan de ontwikkeling van de MFC Keverdijk 
(Bibliotheek Gooi en meer), certificeerden we op de valreep ons Digi & Taalhuis 
Gooise bibliotheken en sloten we de deuren van deze dienstverlening. Werkten 
we bij Bibliotheek Gooi en meer aan de voorbereidingen van de ontvlechting 
van Weesp en hielden we een vervolgpresentatie over de ontwikkeling van een 
nieuwe third place in Bussum aan B&W. En hebben we ook een gezamenlijk 
meerjarenbeleidsplan geschreven met inbreng van medewerkers, beleidsamb-
tenaren, gemeentes en bestuur & RvT.  
Bibliotheek Huizen Laren Blaricum werd dit jaar tot slot met uitstekend resul-
taat gecertificeerd. Het auditteam zag een robuuste eigentijdse bibliotheek met 
een goed netwerk. De Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum is blij en trots op deze 
hernieuwde certificering!
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100-jarig jubileum 
Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
Zowel de Bibliotheek Huizen als de Bibliotheek Laren-Blaricum werden in 1920 opgericht, en dus kon 
in 2020 het honderdjarig jubileum worden gevierd. Dat gebeurde vooral met de leden, bezoekers en 
partners.  

In de Bibliotheek Brinkhuis werd een bijzon-
dere jubileumtentoonstelling ingericht met 
onder andere werk van Gitte Spee en leerlingen 
van Emilie Lindenbergh. Bart Moeyaert, winnaar 
van de Astrid Lindgren Memorial Award 2019, 
gaf er een indrukwekkende lezing. Joost Zwa-
nikken reed met zijn paard en wagen vanaf het 
Brinkhuis naar  Amaris Theodotion met een vrij-
williger van de Boekendienst aan huis, om daar 
niet alleen boeken, maar ook taart af te leveren. 
Eenzelfde jubileumtaart nam Rabobankmana-
ger Erwin Bontius mee toen hij ging voorlezen 
aan cliënten in De Oude Pastorie in Huizen, 
woonomgeving voor mensen met geheugen-
problemen en dementie. 

Met het Fablab in de Bibliotheek Huizen werd 
niet teruggeblikt, maar vooruitgekeken. Iets 
oudere kinderen konden zelf aan de slag met 
3D ontwerpsoftware en 3D printers. Voor de 
jongsten was er tijdens de Nationale Voor-
leesdagen Kleutervoorlezen en een feestelijk 
voorleesontbijt met de burgemeesters van 
 Blaricum en Huizen en de wethouder van 
Laren. Na de mooie theatervoorstelling De Vis 
op het Droge gingen de aanwezige kinderen 
aan de slag met het maken van vissen voor een 
mobiel kunstwerk van zelfgemaakte Japanse 
karpervissen. 
De sing-along in het Taalcafé met anderstali-
gen zorgde voor het muzikale component van 
deze bijzondere jubileumviering in majeur. 
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Verkiezing beste bibliotheek van Nederland
Huis van Eemnes
Bibliotheek Gooi en meer

2020 stond in bibliotheek Eemnes niet alleen in het teken van de opening en de 
nieuw opgezette programmering. Maar ook in het teken van de verkiezing ‘Bes-
te bibliotheek van Nederland’’. We wonnen de verkiezing uiteindelijk niet maar 
werden derde van de vijf. Daar zijn we heel trots op! We hebben ruim 4.000 
stemmen weten te winnen tijdens onze campagne die de Eemnesser liet zien in 
zijn Huis van Eemnes. De LocHal in Tilburg won met ruim 5.000 publieksstem-
men. In deze verkiezing ging het om het oordeel van de vakjury gecombineerd 
met de gewonnen stemmen van het publiek. 

Bij de vakjury scoorden we hele hoge ogen en waren we runner up van Fo-
rum Groningen. We werden door de vakjury geroemd om het feit dat het zeer 
uitzonderlijk is dat een bibliotheek in zo’n kleine gemeente (9.500 inwoners) 
zoveel faciliteiten te bieden heeft en de samenwerking is aangegaan met tal 
van maatschappelijke organisaties waardoor een zeer brede programmering 
ontstaat. 

Huis van Eemnes biedt volgens de jury een geweldige voorziening aan alle doel-
groepen binnen de plaatselijke bevolking, met veel aandacht voor lokale zaken. 
De koppeling met sport – niet zo gebruikelijk bij bibliotheken – werkt hier heel 
goed. Volgens hen verdienen zowel personeel als management een compliment 
voor het scala aan activiteiten dat zij met een beperkt budget bieden en de 
vriendelijkheid en het enthousiasme waarmee ze dat doen. 

Prijsuitreiking Beste Bibliotheek, Marian Buvelôt met de directeuren van de 
andere genomineerde bibliotheken

Campagne Mijn 
Huis van Eemnes
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• ��138.700 bezoekers in de bibliotheken Huizen en Laren
• ��Bibliotheek Huizen 46 uur per week geopend en 

bibliotheek Laren 60 uur per week
• �13.322  leden, 21% van de bevolking van Huizen, Laren 

en Blaricum (landelijk 21%)
• �233.574 uitleningen 
• ��20.391  E-books geleend via www.onlinebibliotheek.nl
• ��1560 volgers op Facebook
• ��83.550  websitebezoekers www.bibliotheekhlb.nl
• ��21 digitale nieuwsbrieven verzonden aan��

7.400 ontvangers per nieuwsbrief

Taal- en leesbevordering
•  101  groepen basisonderwijs, totaal 2525 leerlingen bij 

groepsontvangsten Huizen of Laren
•  10 brugklassen voortgezet onderwijs, 250 leerlingen, 

deden mee aan www.read2mevoorleeswedstrijd.nl
•  2 groepen van het Elancollege Huizen namen deel aan 

een bibliotheekactiviteit (op school)
•  8  keer voorlezen voor kinderopvang of 

peuterspeelzaal, op locatie of in de bibliotheek
•  4 workshops Leesplezier voor leerkrachten 

basisonderwijs en op ouderavond
•  174 kinderen bij de Speeltrein in bibliotheek Huizen 

(elke maandagochtend), opening met voorstelling 
poppentheater 

•  95  baby’s worden lid via Boekstart van de bibliotheek
•  7 bijeenkomsten Leesmoeders Blaricum in bibliotheek 

Laren

Terugdringen Laaggeletterdheid en 
verbeteren Digitale vaardigheden
•  102 bezoekers Taalcafé in bibliotheek Huizen  

(14 vrijdagmiddagen)

•  Wekelijks telefonisch spreekuur DigiTaalhuis en online 
leslokaal beschikbaar

•  Klik & Tik-trainingen (meerdere bijeenkomsten),  
8 cursisten

•  Klik- en tiktrainingen op maat voor 8 cliënten van 
Tomingroep (meerdere bijeenkomsten)

Participatie
•  29  vrijwilligers helpen bij het project Voorleeskrachten 

of bij de Bibliotheek-aan-huis
•  13 gezinnen deden in 2017 mee aan  

www.voorleesexpress.nl
•  152 kinderen bij Peuter-voorlezen door 9 vrijwilligers  

in bibliotheek Laren (wekelijks)
•  69 deelnemers VISIO aan Verhalenwedstrijd  

Nederland Leest

Levendige locatie voor Cultuur en een Leven 
lang leren
•  438  bezoekers lezing, thema-ochtend of workshop
•  10  basisscholen deden mee een 

kunsteducatieprogramma’s van de bibliotheek/
kunstuitleen

•  600 extra bezoekers Atelierrouteweekend
•  7 x Open Podium op zaterdag, bibliotheek Huizen, voor 

schrijvers, dichters en kunstenaars
•  46 kinderen voor Fablab-circuit bibliotheek Huizen,  

in kader van Jubileum

•  50 aanwezigen bij onthulling Leesbank serviceclub 
Kiwanis in tuin Brinkhuis in kader van voorleesproject 
(tijdens alle schoolvakanties)

Alternatieve dienstverlening tijdens  
3 lockdownperiodes (totaal 14 weken)
•  Afhaalservice Verrassingstassen, 370 stuks 
•  Afhaalservice voor klanten van online gereserveerde 

boeken
•  Afhaalservice voor online gereserveerde collecties voor 

scholen en instellingen
•  Bezorgservice boekentassen aan huis voor kwetsbare 

inwoners, 30 stuks
•  Telefonische helpdesk voor vragen van leners (alle 

werkdagen), gemiddeld 40 vragen per week
•  Helpdesk voor vragen over E-books, luisterboeken 

en de Online bibliotheekservice (alle werkdagen), 
gemiddeld 40 vragen per week

•  Dagelijkse bezorgservice van dagbladen en 
tijdschriften bij zorgcentra de Marke en de Oude 
Pastorie in Huizen

•  Alle basisscholen, VVE-instellingen en samenwerkings-
partners uit werkgebied in de lockdown telefonisch 
gevraagd naar wensen en gewezen op alternatieve 
dienstverlening van bibliotheek

Een Selectie van onze producten en diensten in cijfers over het jaar 2020
Algemeen
NB. In 2020 waren de bibliotheekvestigingen Huizen en Laren 14 weken (3 periodes van lockdown) verplicht 
gesloten i.v.m. het Coronavirus. Bij heropening na elke lockdown was er een uitgebreid pakket van beperkende 
maatregelen vanuit de overheid. Hierdoor waren – ook bij heropening van de beide vestigingen – niet alle 
producten en diensten van de bibliotheek mogelijk, ook kon er lange tijd niet op locatie gewerkt worden 
(bijvoorbeeld bij scholen, kinderopvang, zorgcentra)

Huizen Laren Blaricum


