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gaat toch niets boven écht contact van mens 
tot mens. Wat waren we dan ook blij dat we op 
20 mei weer open mochten. We zagen met 
eigen ogen hoe groot de opluchting was bij 
veel mensen en hoe groot de behoefte is aan 
echte verbinding en betekenisvol samenzijn. 
Wat zijn we trots dat we dat als bibliotheek 
mogen facilimogen faciliteren.

In 2021 vond de vierjaarlijkse audit voor 
certi cering ook weer plaats. We ontvingen 
een mooi rapport met fraaie cijfers. Voor de 
bibliotheek een bevestiging dat we op de 
goede weg zijn! En die weg bewandelen we 
het liefst samen met cultuurpartners 
Muziekschool Katwijk en K&O. Het afgelopen 
jaarjaar zijn de plannen voor een gezamenlijke 
toekomst verder uitgewerkt. Het wachten is nu 
op positieve besluitvorming in het College van 
B&W en de gemeenteraad.

Tot slot een woord aan alle leden en 
gebruikers: bedankt voor jullie trouwe bezoek 
aan onze bibliotheekvestigingen en positieve 
feedback op onze activiteiten. 

We waarderen jullie betrokkenheid 
ontzettend!

Jan Klerk, directeur
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Beste lezer,

VVoor u ligt het jaarverslag van Bibliotheek 
Katwijk over het jaar 2021. Net als in 2020 werd 
de bibliotheek door de COVID-19 pandemie 
gedwongen om de deuren voor een lange 
periode te sluiten. Dat is moeilijk voor een 
organisatie die laagdrempeligheid, 
toegankelijkheid en openbaarheid hoog in 
het het vaandel heeft staan. 

De gedwongen sluiting zorgde ervoor dat we 
wederom creatief moesten zijn. We hebben 
met elkaar een jne afhaalservice (de 
‘Afhaalbieb’) georganiseerd die veelvuldig 
gebruikt is. Verder hebben we ervaring 
opgedaan met het maken van educatieve 

lmpjes en het ‘livestreamen’ van activiteiten. 
IkIk weet zeker dat we dat ook in de toekomst 
regelmatig zullen blijven doen. 

We zijn ook gewend geraakt aan thuiswerken 
en online vergaderen en we merken nu dat 
veel bijeenkomsten voortaan digitaal zullen 
plaatsvinden. Corona heeft de samenleving in 
die zin blijvend veranderd en wij veranderen 
als bibliotheek gewoon mee. Vijf lange 
maanden konden we elkaar niet ontmoeten, 
zazaten we gedwongen thuis en voelden 
sommigen van ons zich eenzamer dan ooit. 
Natuurlijk was er enorm veel nieuw online 
aanbod beschikbaar aan lms, series, podcasts 
en e-books om thuis van te genieten maar er

Voorwoord



De jaarlijkse schrijfwedstrijd in samen-
werking met de Katwijksche Post, dit keer 
met het thema ‘Tweestrijd’, was ook dit 
jaar een succes met inzendingen uit 
Nederland én België. 

DDe bibliotheek haakte met activiteiten aan 
bij de DoeMeeWeken van de gemeente 
Katwijk. Het gemeenschappelijk doel was 
inwoners te activeren actief mee te doen 
aan de samenleving. Ook startten wij weer 
wat reguliere activiteiten op zoals de 
wekelijkse breiclub, onze lmavonden en 
lolokale boekpresentaties en lezingen.

In oktober konden we dankzij een fonds 
van de provincie een vrijheidscollege van 
officier Gijs Tuinman, onderscheiden met 
de militaire Willemsorde en de Bronzen 
Leeuw, organiseren. Onder de bezoekers

Ondanks het coronavirus, dat ook in 2021 
zijn greep hield op de samenleving, hebben 
we in de bibliotheek niet stil gezeten. Het af-
gelopen jaar was een jaar van mooie activi-
tteiten, een vernieuwde Makersplaets en 
lokale samenwerkingen. Voor, door en 
samen met de inwoners van de gemeente 
Katwijk. Een overzicht.

Volwassenen
Het jaar begon met een lockdHet jaar begon met een lockdown in het 
voorjaar, waarin we konden teruggrijpen op 
de opgedane kennis van vorig jaar omtrent 
het online organiseren van activiteiten. Ine 
Paauw, een Rijnsburgse bakster (bekend van 
Heel Holland Bakt), presenteerde haar bak-
boek via livestream in de hoofdbibliotheek 
en ook schen ook schrijfster Jose ne Rombouts (van de 
boekenserie ‘Cliffrock Castle’) vond haar weg 
naar Katwijk voor een online lezing. Online 
organiseerden wij tevens een pop-up lees-
club en een schrijfcursus van Bianca Boer

Activiteiten



Jeugd
In de vernieuwde en uitgebreide 
MMakersplaets gingen de kinderactiviteit-
en vanaf de zomervakantie weer van 
start met workshops als Tie Dye, LEGO 
WeDo, Robots programmeren en een 
cursus Virtual Reality. 

Op 25 september was er in de biblio-
theek een groot nijntje-feest ter ere van 
het uitkomen van ‘nijntje an zae’, de Kat-
wijkse vertaling van het boek ‘nijntje aan 
zee’. Achter de schermen is er een jaar 
lang hard gewerkt aan de totstand-
koming van het boekje, dat een initiatief 
was van Bibliotheek Katwijk. Met grote 
dank aan de lokale fondsen, Uitgeverij 
Bornmeer en vertalers Jaap van der 
Marel en Leendert de Vink. 

DDe boekpresentatie vond plaats in de 
hoofdbibliotheek, gevolgd door een 
boekverkoop en diverse feestelijke 
activiteiten. Er werd geknutseld, ge-
puzzeld, gekleurd en er was een 
nijntje-speurtocht in het centrum van 
Katwijk aan Zee in samenwerking met 
de ondernemersvereniging Zeezijde. 
Het nijntje-boek werd met veel 
eenthousiasme ontvangen en is in de 
bibliotheek op de eerste dag ruim 500 
keer verkocht. Inmiddels is er een 
tweede druk uitgebracht.

Tijdens de Kinderboekenweek in okto-
ber deden kinderen mee aan de acti-
viteiten in het thema ‘Worden wat je wil’. 
Met onder andere een workshop Green 
Screen, een online Escape Game en een 
toneelvoorstelling.

TTevens konden we in oktober dankzij 
een fonds van de provincie Zuid-Holland 
een kidscollege van Dieuwertje Blok 
programmeren. 

kwamen mooie gesprekken op gang over de 
waarde van vrijheid en de keuzes die je zelf kunt 
maken. 

Het doel van de programmering in de biblio-
theek is om steeds meer activiteiten te orga-
niseren samen met inwoners. Een mooi initiatief 
dat op deze manier is ontstaan is het Schrijvers
cacafé ‘Schrijvers aan zee’, waar lokale schrijvers 
elkaar treffen en kennis en verhalen delen. 

“Van ‘nijntje an zae’ 
is er inmiddels een 
tweede druk uit-
gebracht. De eerste 
boekjes vlogen de 
deur uit!”



Katwijkse Voorleeswedstrijd
Voor de nale van de Katwijkse voor-
leesleeswedstrijd hebben schoolkampioenen 
van 13 basisscholen zich aangemeld. De 
jury bestond uit: Carolien van Egmond 
(Bibliotheek Katwijk), Anne Nagtegaal 
(Readshop Rijnsburg) en Mark van Dijk 
(schrijver). De wedstrijd is gewonnen door 
Floor Kuijt van De Duinroos  (locatie Zan-
dederij) en door Joas van der Plas van de 
Oranjeschool. 

BoekStart
In 2021 zijn er 226 nieuwe Boekstart-
leden bijgekomen. Op dit moment zijn 
596 kinderen in de leeftijd 0-2 jaar lid van 
de bibliotheek en werken alle kinder-
opvanglocaties met het BoekStartaanbod.
Het doel: Het doel: voorlezen aan jonge kinderen
bevorderen.

Nederland Leest Junior
Een goed boek brengt gesprekken op 
gang en verbindt lezers met elkaar. 
Daarom leest heel Nederland elke no-
vvember hetzelfde boek tijdens de cam-
pagne Nederland Leest. Dit keer was het
thema ’Over de grens’ en deden ook de 
groepen 7 en 8 in Katwijk mee tijdens 
Nederland Leest Junior. 28 klassen en ruim 
700 leerlingen lazen Katvis van Tjibbe 
Veldkamp.

Jeugd
IIn het kader van het stimuleren van 
lezen en voorlezen bezochten wij in 
2021 266 keer een groep op school en 
zagen wij ruim 7300 leerlingen. Daar-
naast deden wij mee aan een aantal 
landelijke campagnes zoals de Natio-
nale Voorleesdagen en de Boekenweek.

Kinderboekenweek
Om leerkrachten te inspireren verzorgen 
wij ieder jaar inspiratiesessies zodat zij op 
school een mooi programma kunnen 
neerzetten. De inspiratieavond voor de 
Kinderboekenweek was een groot succes.
37 lee37 leerkrachten  bezochten deze avond. 
Ze kregen informatie over het thema 
‘Worden wat je wil’ en over beroepen en 
het ontdekken van je talenten. Tijdens de 
Kinderboekenweek hebben de leescon-
sulenten bij hun dBos-scholen in 181 
groepen (ruim 4400 leerlingen) boekpro-
motie gegeven rondom het thema. Ook in 
acht groepen op de kinderopvang (nog 
eens 100 leerlingen) is er voorgelezen.

dBos
De Bibliotheek op School (dBos) is in 
Katwijk een vaste waarde in het basis-
onderwijs. We werken met bijna alle basis-
scholen samen in dit programma. In totaal 
hebben 21 scholen in Katwijk een eigen 
bibliotheek en zijn vrijwel alle kinderen in 
de leeftijd 4-12 jaar lid van de bibliotheek.

Gedurende het jaar zijn er zes nieuws-
brieven gestuurd naar de deelnemende 
scholen met tips om de Bibliotheek op
SSchool ten volle te benutten. We benoem-
den landelijkse (lees)campagnes en gaven
boekentips voor in de klas.



De wijkagent en wijkregisseur verplaats-
ten hun spreekuur afgelopen jaar naar de 
bibliotheekvestiging Hoornes-Rijnsoever 
en zijn sindsdien elke donderdagmiddag 
beschikbaar voor vragen.

Ondanks de Ondanks de vele beperkingen hebben we  
in toch een aantal cursussen kunnen 
geven op het gebied van digitale vaar-
digheden. 253 mensen groeiden digitaal 
door middel van advies- en hulpgesprek-
ken en workshops zoals ‘het internet op 
voor beginners’ (Klik & Tik) en ‘beter leren 
omgaan met de digitale overheid’ 
(Digisterker).

Nieuw in 2021 was de samenwerking 
tussen de bibliotheek en JES Rijnland en 
Welzijnskwartier. Op een aantal thema’s uit 
de opdracht Onderwijskansen van de ge-
meentelijke Onderwijsagenda bundelden 
wij de krachten. De bibliotheek is druk 
bezig geweest met het implementeren en 
ccoördineren van de VoorleesExpress. Dit 
landelijke programma stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen en verrijkt 
de taalomgeving thuis. Vrijwilligers lezen 
gedurende 20 weken voor in gezinnen 
met jonge kinderen waar (voor)lezen niet 
zo vanzelfsprekend is. 

Met ruim 12.800 bezoeken van het digiTaal-
huis mochten we in 2021 weer meer mensen 
ontvangen dan het jaar ervoor en wat zijn 
we daar trots op! 

Mensen blijven hun weg naar het digiTaal-
huis vinden voor ondersteuning bij hun 
hulpvragen. In het digiTaalhuis worden 
mensen die de Nederlandse taal (beter) 
willen leren spreken, lezen en begrijpen be-
geleid. Het digiTaalhuis richt zich daarnaast 
op cursussen, workshops en spreekuren voor 
het verbeteren van andere basisvaardig-
heden. Dat de maatschappelijke rol van de 
bibliotheek zo belangrijk is, werd in 2021 ook 
onderstreept met een landelijke reclame 
campagne voor het Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO). 

Het Het Informatiepunt Digitale Overheid zorgde 
voor ruim 2100 bezoeken en de verschillen-
de taalgroepen ontvingen samen bijna 4000 
bezoekem. Er vonden daarnaast ruim 3500 
taalcoachgesprekken plaats, want ook tij-
dens de afgelopen lockdowns werkten de 
vrijwilligers hard om alles door te laten gaan. 
Vorig jaar was er bovendien meer aandacht 
voor gezondheidsvaardigheden en dan met 
name op digitaal gebied met o.a. de start van 
de nieuwe cursus Digivitaler.   

digi
Taalhuis



van afgeschreven materialen in de Hoofd-
bibliotheek en Bibliotheek Hoornes/
Rijnsoever. Rond de kerstvakantie werd 
deze populaire verkoop nogmaals ge-
houden.

De hele maand november stond in het 
teken van de leescampagne Nederland 
Leest. Vele honderden geschenkboekjes 
van ‘De wandelaar’ van auteur Adriaan van 
Dis werden in de frontoffice uitgedeeld. 
Het thema ‘Over de grens’ kwam terug 
tijdens een lmavond en werd aan-
gegegrepen voor een startbijeenkomst van 
de Senia literaire leesclub. 

Training mediaopvoeding
Eind september volgden alle frontoffice 
medewerkers de training Media-
oopvoeding. De door Probiblio ontwikkelde 
training biedt een goede basiskennis over 
mediaopvoeding. Ouders weten de biblio-
theek steeds beter te vinden als betrouw-
bare bron van informatie over dit onder-
werp en daarom is het belangrijk dat die 
kennis er bij onze medewerkers is. Na 
a oop van de cursus was er veel 
enthousiasme onder medewerkers om 
met de kennis aan de slag te gaan.

“In de bibliotheek 
hangt een jne sfeer. 
De medewerkers zijn 
vriendelijk en 
behulpzaam.” 

A aalbieb
Na de opstaNa de opstart in 2020 haalde de bibliotheek 
de ‘Afhaalbieb’ ook in de lockdowns van 2021 
weer van stal. Zo’n 30.000 boeken en andere 
materialen vonden hun weg in de lockdowns 
toch naar de klant. Voor de frontoffice was 
het arbeidsintensief maar dé gelegenheid 
om contact te houden met onze leden en dat 
wewerd van beide kanten zeer gewaardeerd. 
Tijdens de lockdownperiode werd ook tijd 
gemaakt om in alle vestigingen de collectie 
te inventariseren en op te schonen. 

Heropening
Donderdag 20 mei was een feestelijke dag. 
De bibliotheek ging na een sluiting van vijf 
maanden en één week weer open! Dit 
betekende blije gezichten bij medewerkers 
en bezoekers. “Wat heb ik dit gemist”, was de 
verzuchting van één van de eerste klanten. 

Campagnes
VVlak daarna, op 29 mei, kwam het startschot 
voor de uitgestelde Boekenweek met als 
thema Tweestrijd. Gedurende de maanden 
juni, juli en augustus was in alle vestigingen 
een selectie van luchtige titels te vinden op 
de displays Zomerlezen. Kort voor de zomer-
vakantie was er weer de traditionele verkoop

Uitlening



84.000
website-

bezoeken 

15.227 
leden

125.000
bezoeken

(24% terug-
kerend)

E-books
IIn 2021 werden er ruim 
36.000 e-books uitgeleend 
aan 2633 leden (een leden-
groei van 35% ten opzichte 
van vorig jaar). Per actief 
account werden er ge-
middeld 16 boeken uitge-
leend. 61% gebruikte hier-
voor de app, 39%  down-
loadde via zijn of haar 
e-reader. Boy 7 (Mirjam 
Mous) en Het Achterhuis 
(Anne Frank) waren de 
meest geleende boeken.

Uitleningen
MMet een lockdown die 
nog langer was dan die 
in 2020  kan het niet 
anders dan dat de uit-
leencijfers er ook wat 
somberder uit zien. 
Desondanks regi-
streerden we bijna 
327.000 uitleningen. 
Slechts 7% minder dan in 
2020, terwijl het landelijk 
gemiddelde op een 
daling van 10% ligt.

Bezoekersaantallen
Het aaHet aantal mensen dat 
het afgelopen jaar één 
van de vestigingen van 
Bibliotheek Katwijk heeft 
bezocht komt uit op ruim 
125.000. Ondanks de 
sluiting sluiting van 5 maanden is 
dat slechts 25.000 
minder dan vorig jaar. 
De hoofdbibliotheek ont-
ving (mede dankzij de 
Afhaalbieb) de meeste 
bezoekers. 

Bezoekers per vestiging
Hoofdbibliotheek - 58.276 

Hoornes/Rijnsoever - 24.494
Rijnsburg - 22.497

Valkenburg - 19.897

de bieb in cijfers 



Contact- en adresgevens
Schelpendam 1, 2225 MA, Katwijk aan Zee 
T 071 401 48 19 | info@bibliotheekkatwijk.nl
www.bibliotheekkatwijk.nl

Twitter: @obkatwijk | Facebook: Bibliotheek 
Katwijk | Instagram: bibliotheekkatwijk

Nieuwsbrief
IIn 2021 ontvingen ruim 4200 leden één 
van de 25 nieuwsbrieven die we ge-
durende het jaar gestuurd hebben. 
Nieuwsbrieven over wat er in de biblio-
theek te doen is, maar ook speci eke 
nieuwsbrieven voor docenten op scho-
len, voor de bezoekers van het Taalhuis 
en voor liefhebbers van schrijven. 

Website
De website trok in 2021 84.000 
bezoeken (37.000 individuele 
bezoekers). We zien dat mensen de weg 
naar onze website blijven vinden en 
werken er continu aan om de website zo 
gebruikersvriendelijk mogelijk te 
maken. In 2021 hebben we de teksten 
op de website daarom onder de loep 
genomen en een groot aantal over-
ttollige pagina’s verwijderd en/of samen-
gevoegd.

Leden
Het aantal leden van Bibliotheek Katwijk 
stond aan het einde van het jaar op 
15.227. 23% van de Katwijkse bevolking 
was in 2021 lid van de bibliotheek. 

Social media
IIn 2021 is de vorig jaar opgestarte social media 
strategie verder doorgevoerd. Doel bleef om de 
verbinding met onze leden en bezoekers ook 
online nog meer aan te gaan. We gebruikten 
Facebook en Instagram actief om te laten zien 
wat er in en om de bibliotheek speelt met posts 
en lmpjes over de collectie, activiteiten, onze 
medemedewerkers en kijkjes ‘achter de schermen’. In 
totaal bereikten we in 2021 via social media ruim 
50.000 mensen en bleven beide accounts nieuwe 
volgers trekken.

“23% van de 
Katwijkse bevolking
was in 2021 lid van 
de bibliotheek.”



Namens de medewerkers van Bibliotheek 
Katwijk: bedankt voor jouw steun aan de 

bibliotheek in het afgelopen jaar. 
We waarderen je betrokkenheid!

Bedankt.


