
De bib 
door de jaren heen

1927 - De Volksboekerij 

1950 - Sint-Lambertusbibliotheek 

In 1927 richtte meester Wertelaers de eerste
Volksboekerij van Opglabbeek op. De boekerij
bestond uit één boekenkast, achteraan in de klas
van de oude jongensschool. Een jaar na de
opstart beslist het gemeentebestuur bij te
springen in de kosten. Dat was het begin van wat
later de Sint-Lambertus bibliotheek zou worden.

Norbert Paredis hielp meester Wertelaers met het
oprichten van de Volksboekerij. Hij werd de

allereerste bibliothecaris in Opglabbeek. Hij deed
dat tot het einde van Volksboekerij in 1933. Paredis

was zelf ook onderwijzer. Na WO II werd hij
schoolhoofd. Paredis’ voorkeur voor

geschiedenisboeken was duidelijk terug te zien in
het aanbod boeken in de boekerij.

De kast bleef in de Bewaarschool tot 1949. Kapelaan
Truyen vertrok toen naar Aalst om pastoor te worden.
Ondertussen werkte pastoor Frans Beelen aan het idee
van een ‘volwaardige bibliotheek’.

1943 – Kapelaan Jan Truyen probeerde de
Volksboekerij opnieuw leven in te blazen.
Pastoor Mathieu Rycken steunde dat idee. De
Volksboekerij bestond nog steeds uit één
boekenkast, maar die stond nu in de
Bewaarschool. De moeilijkheid tijdens deze
oorlogsjaren was gebrek aan tussenkomst
van de gemeente. Er waren op dat moment
belangrijkere zaken waarvoor geld en
middelen nodig waren. 

1960 – Cor Bouchet volgde Lut Karcher op als
bibliothecaris. Omdat de bibliotheek aan populariteit
won, zocht Cor naar helpende handen tijdens de
openingsuren en achter de schermen. Al snel
ontstond een vast vriendengroepje.

1933: Na 5 jaar kon de boekerij niet langer
steunen op middelen van de gemeente. Er
konden geen nieuwe boeken aangekocht
worden en de werking werd stopgezet. 

1950 – Samen met pastoor Frans Beelen, richtte Lutgarde ‘Lut’
Karcher de Sint-Lambertusbibliotheek op. De bibliotheek was
vanaf toen gelegen in de Gildezaal. 

Lut was onderwijzeres en zette zich vrijwillig in als
bibliothecaris. Ze deed dat met hulp van andere vrijwilligers,
voornamelijk juffrouwen die actief waren in de school. Ze was
actief bij talkrijke sociale- en culturele verenigingen in
Opglabbeek. 

1952 – De bib kende een enorme groei op vlak van aanbod en
gebruikers. De boekenkast waar het ooit mee begon was
vervangen door meerdere rekken, gevuld met honderden
boeken. Om nog meer lezers aan te trekken, werd een
catalogus van alle boeken verdeeld en werd er actief promo
gevoerd in de lokale kranten. 
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In de jaren '60 was het niet evident om door de week
op café te gaan. Het vriendengroepje van vrijwilligers
kwam daarom frequent samen om 'boeken te kaften'.
De ene keer werd er afgesproken "met schaar", de
andere keer zonder. De keren met schaar werd er wel
degelijk gekaft. Maar de keren zonder... werden de
bloemetjes buiten gezet. De bibliotheek was toen al
een ontmoetingsplaats. Uit het groepje vrijwilligers
ontstonden zelfs twee koppels. 
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1965 - De Gemeentelijke bibliotheek

1981 - Provinciale Openbare bibliotheek 

1971 - Jos Grondelaers nam de fakkel van Cor
Bouchet over. De bib lag op dat moment in een kleine
ruimte achter het Parochiehuis. De kasten waren
gevuld tot aan het plafond en de verwarming bestond
uit een gasfles met een stralingskacheltje. De deur
had een loketfunctie en lezers riepen van daaruit het 

In 1965 neemt het gemeentebestuur de “Vrije Aangenomen Bibliotheek” over en
zo ontstaat de “Gemeentelijke bibliotheek”. Cor Bouchet neem het initiatief om
plannen te laten opmaken voor een nieuwbouw. De plannen zijn uiteindelijk
nooit uitgevoerd. Daarom verhuisde de bibliotheek van de Gildezaal naar een
ruimer lokaal achter het parochiehuis en later boven VONA. 

Parochiehuis

1974 – Omdat de ruimte achter het parochiehuis te klein werd, verhuisde de
bib naar de bovenverdieping van het parochiehuis. Het gemeentebestuur
stelde opnieuw middelen ter beschikking. Er werden nieuwe metalen rekken
gemaakt, er werd vloerbedekking en verf voorzien, … de werken werden zelf
uitgevoerd door vrijwilligers. Ook in die periode werd het ‘projectiekot’ van
de Vona omgebouwd tot een leeszaal, waar de lezer rustig en in stilte van
zijn lectuur kon genieten. Ondanks de verbouwing, was de zaal niet opgezet
tegen het grote succes van de bib en de vloer kon het gewicht van de
tienduizenden boeken niet langer houden…

2021 - Een nieuw verhaal begint ...

1995 – De bib verhuist opnieuw, ditmaal naar de bovenverdieping van het
Troempeelke. In 2002 gaat Jos op pensioen. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor het 

nummer van het boek
dat ze graag wilden
uitlenen. Die nummer
zochten ze op in de
catalogus. Alle
uitleningen werden in
een register genoteerd. 

Door de afkondiging van het bibliotheekdecreet, volgde een
bestuurlijke ommekeer. Vanaf 1981 spreken we van een
provinciale openbare bibliotheek. Er werd een bibliothecaris
benoemd, een beheerraad en een adviescommissie werden
aangesteld. Uit het decreet bleek dat elke bib verplicht een
catalogus moest hebben, gebaseerd op titel en auteur.
Daarvoor moest dus elk boek een nummercode moest
hebben, die handmatig op steekkaartjes werden genoteerd om
te sorteren. De komst van de eerste IBM-computer
vergemakkelijkte het arbeidsintensieve werk aanzienlijk. 

1987 – De boeken verhuizen naar een nieuwe bibliotheek achter de
sporthal, een ideale locatie. Er was veel lichtinval, er waren aparte ruimtes
voor vergaderingen en werkruimtes voor de medewerkers … Het
gemeentebestuur ondersteunde hier opnieuw. Er werd budget vrijgemaakt
voor een koffieapparaat en een koelkast. De beheerraad en
adviescommissie zaten er graag samen over de vertegenwoordiging van
allerlei belangengroepen. Tijdens de ‘boekerijfeesten’ - naar aanleiding van
de opening van de nieuwe locatie - werden eerdere bibliothecarissen Lut
Karcher en Cor Bouchet in de bloemetjes gezet. De bibliotheekwerking in
Opglabbeek bestond toen 60 jaar. 

Er werden schoolbezoeken georganiseerd in de bib;
Er werd een project rond leesmoeder opgestart. De moeders
gingen in de klas voorlezen, waardoor de kinderen een grote
leersprong maakten;
Een pakket boeken werd in de 'klaskist' gestoken om kinderen
te stimuleren meer te lezen. Een keer per trimester werden de
kisten gewisseld.

De werking van de bib werd steeds diverser. De Provinciale
Bibliotheek Limburg stimuleerde de plaatselijke bibs om steeds
vernieuwend te zijn. Enkele schoolprojecten zagen het daglicht:

leesgebeuren in de gemeente,
kreeg hij de titel van ereburger. 

De locatie boven het Troempeelke
heeft jarenlang dienst gedaan als
bib, maar ook als
ontmoetingsplek. Verschillende
lezingen en workshops werden
georganiseerd. 

Lokaal boven Parochiehuis 

Jo Wevers als hulp-bibliothecaris

Cataloguskaartje na de komst van de IBM-computer

Artikel over verhuis naar sporthal

Bibliotheek achter de sporthal

Bibliotheek achter de sporthal

Moderner uitleensysteem in bib boven Troempeelke 
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