
 

 

Bibliotheek weer beperkt open vanaf 13 mei 

Beste lezer, 

 

Wat was het stil en kaal in de bibliotheek de afgelopen weken. Op 13 maart beslisten we dat de 

bibliotheek dicht moest. En het is maar goed dat we toen niet wisten dat het zo lang zou duren. De 

boeken bleven in de kast staan, reserveringen konden niet opgehaald worden en tijdschriften en 

kranten bleven ongelezen. Gelukkig was er veel digitaal mogelijk via de online-bibliotheek maar het is 

fijn om te merken dat veel mensen toch graag weer naar de bibliotheek willen komen om zelf boeken 

uit te zoeken. Gelukkig kwam op 6 mei het positieve bericht van minister president Rutte dat 

bibliotheken weer een beperkte dienstverlening mogen geven. 

 

We zijn dan ook enorm blij dat de deuren weer, zij het beperkt, open kunnen. De afgelopen weken werd 

al duidelijk dat veel mensen behoefte hebben aan nieuw leesmateriaal. Boeken kunnen weer 

ingeleverd worden en na drie dagen komen ze in de kast om opnieuw uitgeleend te worden. Beperk je 

bezoek door vooraf boeken te reserveren via de website of de Wise-app. Wij zetten ze voor je klaar 

zodat je niet uitgebreid hoeft te zoeken en dus lang in de bibliotheek hoeft te zijn. Zo kunnen we meer 

mensen per dag binnenlaten. 

 

Tot snel. 

 

Hartelijke groet, 

 

Bibliotheek Almelo 

 
  



 

Er wordt gewerkt volgens het landelijk gegeven protocol: 

● Er mogen maximaal 30 bezoekers gelijktijdig in het gebouw zijn, maak daarom je bezoek zo 
kort mogelijk. 

● Een winkelmandje is verplicht, zijn ze op dan vragen we je op 1,5 meter van anderen te 
wachten tot er weer één beschikbaar is. 

● Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een bibliotheekpas. 
● Je kan alleen boeken inleveren en uitlenen, het is niet toegestaan er te verblijven. 
● Toiletten, PC’s, leestafel en Feijn Lunchen & Lezen zijn gesloten. 
● Wij vragen je 1,5 meter afstand te houden, zowel in als buiten de bibliotheekvestiging. 
● Kom alleen naar de bibliotheek of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden. 
● Kinderen onder de 16 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig 

gezinslid. 
● Leen doelgericht boeken, bij voorkeur na reservering vooraf. 
● Pak geen boeken uit het schap, behalve als je het boek daadwerkelijk gaat lenen. 
● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 
● Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten. 
● Schud geen handen. 
● Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

 

 
Wil je liever nog niet naar buiten? Digitaal is er ook nog veel 

mogelijk: 

● De ThuisBieb is verlengd tot en met 1 juni. 
● E-books in de online Bibliotheek 
● Ook de LuisterBieb-actie is verlengd tot en met 1 juni. Zowel leden als niet-leden van de 

Bibliotheek kunnen in de LuisterBieb terecht voor 100 extra luisterboeken. 
● VakantieBieb opent per 1 juli voor iedereen dit jaar en sluit op 31 augustus. De nieuwe 

VakantieBieb-app bevat dit jaar voor het eerst zowel e-books als luisterboeken. 

 
  



 

 
Vanaf woensdag 13 mei is Bibliotheek Almelo open op de volgende 

tijden: 

Maandag  13.00 - 17.00 
uur 

Dinsdag  13.00 - 20.00 
uur 

Woensdag  13.00 - 17.00 
uur 

Donderdag  10.00 - 17.00 
uur 

Vrijdag  13.00 - 17.00 
uur 

Zaterdag  10.00 - 13.00 
uur 
 

 


