
Woensdag 3 april 2019

Renovatie bib Anderlecht binnenkort van start:

Adopteer een boekenplank!

Op maandag 3 juni starten de renovatiewerken in de Nederlandstalige bibliotheek van 

Anderlecht, wat betekent dat de bib gesloten zal zijn van mei tot (vermoedelijk) oktober van dit 

jaar. Geen paniek, de bib zorgt ervoor dat je de zes bibloze maanden zonder probleem 

doorkomt. Het gaat om een initiatief van de schepen bevoegd voor de Nederlandstalige 

bibliotheek, met de steun van het voltallige schepencollege van Anderlecht.

Om de bezoekers tijdens de sluiting van lees- en kijkvoer te voorzien, hebben ze bij de 

Nederlandstalige bib van Anderlecht iets bedacht. Voortaan kunnen lezers een boekenplank 

adopteren! Nu mag je 20 werken uitlenen voor 4 weken, maar tijdens de sluiting mogen bezoekers 

zo goed als onbeperkt materiaal uitlenen. Bovendien krijgt iedereen de tijd tot de heropening in 

het najaar om alles te lezen.

Wil je alle titels van je favoriete auteur na mekaar lezen, die dikke klepper van meer dan 1000 

bladzijden bedwingen, je verdiepen in je favoriete onderwerp, een hele boodschappentas dvd's 

meenemen, een lading strips in huis halen of een taalcursus meenemen om een nieuwe taal te 

leren? Van mei tot oktober krijg je eindelijk de kans!

Bovendien organiseert de bib op zaterdag 6 april haar Boekenbazaar, waar je voor een prikje 

boeken kunt kopen die uit de collectie werden genomen.

Gemeente Anderlecht: Raadsplein 1, 1070 Anderlecht

Contactpersoon: Matthias Baert – 02 558 09 91



Ondertussen onderzoeken de bibliotheek en gemeenschapscentrum De Rinck, dat pas heropende, 

hoe ze tijdens de sluiting kunnen samenwerken.

Ook de scholen worden niet vergeten. De bibliotheek bezorgt het grootste deel van de kinder- en 

jeugdboeken aan de scholen, zodat ze voor het einde van dit schooljaar en de start van het nieuwe 

kunnen beschikken over een eigen, kleine schoolbibliotheek.

Voor updates over de sluiting kun je terecht op Facebook, Instagram en 

https://anderlecht.bibliotheek.be/.
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