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We maken een nieuwe bib in Zwevegem! 
 

 
Van 12 januari tot 12 februari 2015 sluit de bib de deuren. 
We zijn nog nooit zo lang aan een stuk gesloten geweest, 
maar we hebben dan ook grote plannen: 
 

 we schakelen over op zelfuitleenbalies 
 

 en we maken meteen van de 
gelegenheid gebruik om de 
bibliotheek opnieuw in te richten: 
nieuw tapijt, nieuwe balies, 
nieuwe zitjes, een leescafé met 
zicht op de tuin én met leesterras, 
nieuwe indeling van de 
collecties… 

 

 
Dat doen we niet zomaar. We zijn in de bib nu al 
een paar jaar bezig onze werking te herdenken. We 
willen een vraaggerichte bib zijn, dat wil zeggen dat 
we jouw vragen voortaan op de eerste plaats 
zetten. De zelfuitleen en de herinrichting zullen ons 
helpen dat in de toekomst nog beter te doen. 

 

 

 

Help ons verhuizen 

Om je te helpen de vier weken sluitingsperiode te overbruggen, kan 
je vanaf 15 december méér materialen ontlenen. Als je dat doet, 
help je ons ook! Want we kunnen geen bibliotheek verbouwen die 
nog is volgestouwd met boeken.   
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Neem ook eens een kunstboek mee 

Hoe meer boeken je meeneemt, hoe minder wij er moeten 
verhuizen. Sterker nog, hoe groter en zwaarder de boeken die je 
meeneemt, hoe beter. Waarom neem je niet eens een kunstboek 
mee, je hebt nu extra tijd om het in te kijken! 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Tijdelijk andere regels 

Er gelden tijdelijk andere regels in de bib. Meer boeken uitlenen, 
extra lange uitleentermijnen, en we zorgen ervoor dat je tijdens de 
sluiting en in de eerste weken erna geen boete kunt krijgen. Maar 
je zult ook niet kunnen reserveren: je snapt dat we geen boeken 
kunnen gaan zoeken in afgesloten, opgeslagen dozen. 

 

Volg ons op Facebook, website en blog 

Wil je graag zien hoe de werken vorderen? Volg ons dan op 
facebook, website of blog. We zullen er regelmatig foto’s posten 
zodat je stap voor stap kunt zien hoe de bib verandert. 

 

Sluitingsperiode 

De bib sluit de deuren op maandag 12 januari 
2015 en gaat terug open op donderdag 12 
februari 2015. Je hebt dus tijd tot zaterdag 
10 januari 2015 om een grote voorraad 
boeken en dvd’s in te slaan.  

 
  

Neem ook eens 
een kunstboek 
mee! 
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Hoe overleef je een bibloos bestaan? Leen meer 
materialen voor een langere termijn  
 

De bib sluit de deuren op 12 januari 2015 en gaat terug open op 
donderdag 12 februari 2015. Hoe kom je 31 dagen zonder bib 
door? Onmogelijk, denk je? Zo ga je te werk: 
 

 

stap 1 
 

kom voor 12 januari 2015 zeker nog 1 keer naar de bib en breng je 
bibliotheekmaterialen binnen 

 

stap 2 
 

neem een gratis bibtas aan en hou ze stevig vast 

 

stap 3 
 

vul deze bibtas boordevol boeken, 
dvd’s, tijdschriften en luisterboeken 
want bedenk: je kunt 4 weken lang 
niet de bib meer in om deze voorraad 
in te ruilen en aan te vullen! 
 

Je kunt vanaf 15 december 
tijdelijk in totaal 50 gedrukte 
materialen en 20 dvd’s ontlenen. 
De uitleentermijn is ook 
aangepast. 

 
 

stap 4 

rep je bij de heropening naar de nieuwe bib, en test meteen de 
nieuwe zelfuitleentoestellen uit 
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Ben je niet tijdig in de bib geraakt, dan zijn er 2 andere 
mogelijkheden: 

- verleng de uitleentermijn van je materialen via Mijn 
Bibliotheek of per telefoon op 056 76 59 00 of per e-mail 
naar bibliotheek@zwevegem.be 

- breng je materialen binnen op de bbus en neem nieuwe 
mee. 

 

Bbus: extra ritten 
 

Tijdens de sluitingsperiode van de bib kun je wel terecht op de 
bbus.  Deze volgt het gewone rittenschema en last daarnaast een 
aantal extra ritten in.  Wie na de oproep van de bib om extra 
boeken mee te nemen toch nog leesvoer tekortkomt, kan daarvoor 
terecht op de bbus.  We verwachten niet dat je al je boeken op 
de bus terugbrengt, die mag je immers houden tot de bib weer 
opengaat.   
 

- De bbus staat op de dinsdagmarkt op het Theofiel 
Toyeplein op dinsdagen 13, 20 en 27 januari en 3 en 10 
februari 2015, telkens van 8 tot 12 uur 
 

- De bbus staat bij de bibliotheek op zaterdagen 17, 24 
en 31 januari en 7 februari 2015, telkens van 9 tot 12 
uur 
 

- De bbus last ook een aantal 
extra ritten in naar scholen in het 
centrum. Ook daar ben je 
welkom. Bekijk het 
aangepaste rittenschema op 
www.zwevegem.be/bibus  

  

 

 

http://www.zwevegem.be/bibus

