In 2021 waren de bibliotheekvestigingen Huizen en
Laren bijna 5 maanden verplicht gesloten i.v.m. het
Coronavirus. Bij de heropening op 20 mei 2021 was
er nog een 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).
Per 19 december 2021 ging Nederland weer in een lockdown.
Bibliotheken konden als ‘essentiële’ voorziening open blijven.
Bovenstaande heeft impact gehad op de producten en diensten
in 2021. Een aantal diensten konden pas in najaar 2021 weer
uitgevoerd worden.

Collectie, informatievoorziening, third place
• 93.200 bezoekers in de bibliotheken Huizen en Laren
• Bibliotheek Huizen 46 uur per week geopend en bibliotheek
Laren 60 uur per week
• 14.504 leden, 22 % van de bevolking van Huizen, Laren en
Blaricum (landelijk 20 %)
• 204.427 uitleningen
• 25.815 E-books en luisterboeken geleend via
www.onlinebibliotheek.nl
• 130 vragen beantwoord vanuit het Informatiepunt
Digitale Overheid vanaf september 2021
• Vanaf najaar dagelijks hulp bieden bij vragen over
Coronacheck app en DigiD
• Dagelijks PC Helpdesk in bibliotheek Laren

• 1590 volgers op Facebook
• 68.707 websitebezoekers op www.bibliotheekhlb.nl
• 24 digitale nieuwsbrieven verzonden aan 7.400 ontvangers
per nieuwsbrief

Educatie
• 59 groepsontvangsten basisonderwijs, totaal 1770 leerlingen
in Huizen of Laren
• 22 themacollecties voor het basis- en voortgezet onderwijs
• 9 groepen van het Elancollege Huizen namen deel aan een
bibliotheekactiviteit (op school)
• 90 kinderen bij de Speeltrein in bibliotheek Huizen
(elke maandagochtend vanaf oktober)
• 60 ouders en peuters seizoensopening Speeltrein met
voorstelling poppentheater
• 119 baby’s worden lid via Boekstart van de bibliotheek
• 30 boekstartkoffertjes uitgeleend via consultatiebureaus
• 192 kinderen van 7 basisscholen namen deel aan het
project Vakantielezen/Thuislezen
• 3 basisscholen deden mee een kunsteducatieprogramma’s
van de bibliotheek/kunstuitleen
• 87 kinderen namen deel aan de KinderBoekenweek in Laren
• 231 kinderen bij PeuterVoorlezen door 14 vrijwilligers in
bibliotheek Laren (wekelijks)

Meedoen
• Wekelijks 7 spreekuren van maatschappelijke partners
in Huizen en/of Laren
• 180 bezoekers Taalcafé in bibliotheek Huizen
(15 vrijdagmiddagen vanaf september)
• Maandelijks vanaf de zomer Koffie Academie in Huizen
of Laren (thema-ochtenden voor ouderen)

Een selectie van onze producten en diensten
in cijfers over het jaar 2021

Huizen - Laren - Blaricum

• 2 Klik & Tik-trainingen (bestaande uit meerdere bijeenkomsten)
• 4 Klik- en tiktrainingen op maat voor cliënten van Tomingroep
(meerdere bijeenkomsten)
• 2 Veilig online cursussen in de bibliotheek Huizen
• 31 vrijwilligers helpen wekelijks bij het project Voorleeskrachten
of bij de Bibliotheek-aan-huis
• Dementheekcollectie in Huizen en Laren dagelijks beschikbaar
• 15 deelnemers VISIO Huizen aan Verhalenwedstrijd Nederland
Leest
• 12 gezinnen uit Huizen, Laren en Blaricum lezen met de
Voorleesexpress
• 25 ouders en kinderen met Op Stapproject in bibliotheek Huizen
• Project Leeskids Huizen met 10 bijeenkomsten voor ouders en
kinderen
• Themadag Molukken in bibliotheek Huizen met 60 bezoekers

Non-formeel leren
• 306 bezoekers bij een lezing, thema-ochtend, workshop
of schrijfcafé
• Literaire fietstocht Laren met 37 deelnemers
• Avond met Adriaan van Dis bibliotheek Laren 71 bezoekers
• 700 extra bezoekers Atelierrouteweekend Huizen
• 6 x Open Podium bibliotheek Huizen vanaf juli, voor schrijvers,
dichters en kunstenaars met 80 bezoekers
• 27 kinderen zijn bij het Mad Science zomerkamp in
bibliotheek Huizen
• 15 workshops werden verzorgd voor 108 leerlingen bij de start
van Cultuureducatie Huizen
• 5 leeskringen krijgen het hele jaar door hun leeskringkoffers
van de bibliotheek
• Wekelijks spreekuur Duurzaamheid/Energiebesparing in
bibliotheek Huizen
• Erfgoedochtend met kunstenares Lenie Bos bibliotheek Huizen
60 bezoekers

• Vanaf najaar vijf foto-exposities in Huizen en Laren rond
actuele thema’s
• Boekpresentatie Ton Verlind in bibliotheek Laren met
30 aanwezigen
• Opening Foto-expositie Werken op de Wallen in bibliotheek
Laren 45 bezoekers

Alternatieve dienstverlening tijdens lockdown
van 1 januari tot 20 mei 2021
Van maandag tot en met zaterdag:
• Afhaalservice voor klanten van online gereserveerde boeken
• Afhaalservice voor online gereserveerde collecties voor scholen
en instellingen
• Telefonische helpdesk voor vragen van leners gemiddeld
40 vragen per week
• Helpdesk voor vragen over E-books, luisterboeken en de
Online bibliotheekservice gemiddeld 40 vragen per week
• Dagelijkse bezorgservice van dagbladen en tijdschriften bij
zorgcentra de Marke en de Oude Pastorie in Huizen

Overig
• Alle basisscholen, VVE-instellingen en samenwerkingspartners
uit werkgebied in de lockdown telefonisch gevraagd naar
wensen en gewezen op alternatieve dienstverlening van
bibliotheek
• 7 x Webinar aangeboden via de website over actuele
onderwerpen of ontmoet een schrijver
• Online Voorleeswedstrijd met basisscholen uit Huizen, Laren
en Blaricum

