
Krimpenerwaard

De Bibliotheek is 
Krimpenerwaardig

Krimpenerwaard

Tekst & redactie: De Bibliotheek Krimpenerwaard • Realisatie: Studio Liedorp

Op de hoogte blijven van wat er 
gebeurt in de bibliotheken?
Kijk dan regelmatig op onze website.
Bij ‘digitale nieuwsbrief’ kunt u zich 
opgeven voor onze maandelijkse 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is gratis. 
Ook voor niet-leden!www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Onze vestigingen:
Ammerstol Den Hoeff 49 2865 XR Ammerstol T 0182 - 35 41 96
Bergambacht Esdoorn 1 2861 VS Bergambacht T 0182 - 35 33 55
Gouderak J Huurmanlaan 4 2831 XT Gouderak T 0182 - 37 62 31
Krimpen a/d Lek C. Huygensstraat 3 2931 XC Krimpen a/d Lek T 0180 - 52 19 51
Lekkerkerk Talmastraat 1 2941 GS Lekkerkerk T 0180 - 66 99 99
Ouderkerk a/d IJssel Kerkweg 82d 2935 AK Ouderkerk a/d IJssel T 0180 - 68 19 71
Schoonhoven Spoorstraat 3a 2871 TN Schoonhoven T 0182 - 38 54 06
Algemeen e-mailadres: info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Helemaal van nu
De Bibliotheek Krimpenerwaard is met de tijd meegegaan. Met een volledig 
geautomatiseerd administratiesysteem en zelfbediening in de grote vestigingen, 
bijvoorbeeld. Onze website krijgt jaarlijks ruim 90.000 hits, onder meer om online 
boeken te verlengen, de catalogus te raadplegen en materialen te reserveren. 

De maandelijkse e-mailnieuwsbrief gaat naar ruim 3.000 geïnteresseerden en 
we zijn actief op Facebook, Twitter en Pinterest. Ook zijn er apps om digitaal te 
kunnen lezen (e-books) of bibliotheekzaken te beheren (verlengen, reserveren). 
De ontwikkelingen om e-books via de bibliotheek te kunnen lenen zijn in 
volle gang.

In al onze vestigingen kunnen leden en niet-leden gebruik maken
van gratis internet op onze publiekscomputers en gratis wi-fi .

En… niet te vergeten: Onze collectie bestaat uit bijna 100.000 materialen, die in 
2013 bijna een half miljoen keer zijn uitgeleend.



De Bibliotheek Krimpenerwaard gaat mee met de tijd. 
De ontwikkelingen op het gebied van e-books zijn in 
volle gang en het uitlenen van boeken is allang niet 
meer de enige activiteit. Dat maakt de Bibliotheek 
Krimpenerwaard tot één van de belangrijkste 
culturele organisaties binnen de gemeente.

Centraal in de samenleving
De Bibliotheek Krimpenerwaard bestaat uit zeven vestigingen in Ammerstol, 
Bergambacht, Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den 
IJssel en Schoonhoven en faciliteert een bibliobusvoorziening in Berkenwoude, 
Haastrecht, Stolwijk en Vlist.
Met 13 werknemers en ongeveer 100 vrijwilligers bedient de Bibliotheek 
Krimpenerwaard bijna 11.000 leden, waarvan 6.000 jeugdleden. Dit betekent 
dat één op de vijf inwoners lid is van de Bibliotheek Krimpenerwaard. 
Jaarlijks stappen er 200.000 bezoekers over de drempel en worden bijna 27.000 
vragen van klanten beantwoord door ons personeel.

Meer dan alleen boeken
Bibliotheken doen meer dan boeken uitlenen. Jarenlang golden cijfers rondom 
het aantal leden en uitleningen als ‘rapportagecijfers’ richting subsidiegevers. 
Alhoewel deze traditionele bibliotheekfunctie uiteraard blijft bestaan, genereren 
de extra bibliotheekfuncties ook extra publiek.

De Bibliotheek Krimpenerwaard organiseert allerlei activiteiten voor verschillende 
doelgroepen. Zo is er speciale aandacht voor de jeugd met de Boekstart, Nationale  
VoorleesDagen, theatervoorstellingen, Kinderboekenweek, workshops voor 
onderwijzend personeel, thema- en leskisten, klassikaal lenen, groepsbezoeken, 
schrijversbezoeken, mediawijsheidtraining, enzovoort. Ook voor volwassenen is 
er een uitgebreid programma, met exposities door lokale (amateur)kunstenaars, 
lezingen, tentoonstellingen, twee Historisch OntmoetingsPunten, filmochtenden, 
tabletcafé’s en nog veel meer. Ook laaggeletterden en senioren zijn belangrijke 
aandachtsgroepen van de bibliotheek.

Als lekker lezen niet (meer) vanzelfsprekend is
Voor dyslectische kinderen en hun ouders of leerkrachten hebben bijna al onze 
vestigingen een Makkelijk Lezen Plein. Laaggeletterde volwassenen en inburge-
raars kunnen in onze vestigingen Bergambacht, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en 
Schoonhoven terecht voor informatie, oefenmateriaal en een speciale collectie 
boeken die in wat eenvoudigere taal zijn geschreven.
Mensen met een visuele handicap kunnen voor meer informatie over andere 
manieren van lezen terecht bij de “Aangepast Lezen Punten” in de vestigingen 
Bergambacht, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Schoonhoven.

Van iedereen
Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. 
Het lidmaatschap voor volwassenen bedraagt € 28,- (service-
punt) of € 36,- (grote vestiging).

In het klanttevredenheidsonderzoek uit 2012 werd de  
Bibliotheek Krimpenerwaard door haar leden beloond met het 
rapportcijfer 7,9. Bij de certificeringsaudit in 2013, die dieper 
inging op management, kwaliteit en procesmanagement, 
ontving de Bibliotheek Krimpenerwaard een waardering 
van 8,6.


