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Bib in coronatijden 
DEUREN DICHT! 

Op vrijdag 13 maart krijgt de bib het bericht dat ze tot onmiddellijke sluiting moet overgaan. 

Dat zorgt voor behoorlijk wat chaos. Het duurt enkele dagen voor het thuiswerk geregeld en 

verdeeld is over de verschillende collega’s. Meteen start het bibteam een blijf-in-uw-kot-

tippagina. Die tips worden gepost op de facebookpagina van de bib en op de startpagina van 

de catalogus. Boeken, dvd’s en strips uitlenen mogen we niet meer, maar hopelijk kunnen we 

met de online tips voor wat ontspanning zorgen.  

De webpagina hamme.bibliotheek.be/blijf-in-uw-kot-tips is geboren en zal gedurende de  

komende maanden flink aangroeien. 

Aanvankelijk blijft één collega in de bib werken om de telefoon te kunnen beantwoorden. Mails 

beantwoorden kan door meerdere collega’s van thuis uit. Er wordt druk overlegd tussen de 

Dijk92 bibliotheken wat er mogelijk is en waar de risico’s zitten. Er is ook voortdurend overleg 

met de veiligheidscel van de gemeente Hamme. 

Aan de bibliotheken wordt gevraagd om een afhaalservice te voorzien. In bib Hamme is het 

afhaalpunt vanaf maandag 6 april operationeel, maar omdat de overheid vraagt om alleen  

essentiële verplaatsingen te doen wordt geen brede informatiecampagne opgezet. De senioren 

klanten die gebruik maken van de bib-aan-huis dienst worden nog eens persoonlijk  

gecontacteerd met de vraag of er extra boeken moeten geleverd worden. Ook jeugdinstelling 

Dageraad kreeg een boek-dvd-pakket aan huis geleverd. 

HULP GEZOCHT 

Ondertussen heeft woonzorgcentrum Meulenbroek om hulp gevraagd. Gemeentepersoneel 

dat thuis werkt wordt op dinsdag 7 april gevraagd om bij te springen in het WZC. Woensdag 

heeft het bibteam haar namen doorgestuurd en vanaf donderdag 9 april werkt collega Bart al 

fulltime in afdeling Lavendel van Meulenbroek. Na het weekend startten Els en Levi op  

afdelingen Klaproos en Margriet.  

Ze zullen er elk ongeveer 3 maanden aan de slag blijven en schitterend werk verrichten in zeer 

moeilijke omstandigheden. Hun collega’s zijn terecht fier op hun prestatie. 

AFHAALBIB 

De maatregelen worden wat versoepeld en vanaf 5 mei kan de bib volop reclame maken voor 

het afhaalpunt. Het aantal telefoontjes en mailtjes om een pakketje boeken en dvd’s klaar te 

zetten neemt fors toe. Da’s geen probleem want ondertussen werken 3 bibcollega’s 2 per 2 

dagelijks in de bib en zijn er nog 2 collega’s stand-by om snel in te vallen indien nodig. 



 

Aanvankelijk wordt uitdrukkelijk gevraagd om de boeken thuis nog even 3 dagen in quarantaine te 

plaatsen. Ook de boeken, dvd’s en tijdschriften die teruggebracht worden liggen een tijdje opzij op 

de ’quarantaine-tafels’ vooraleer ze kunnen worden ingenomen. Deze procedure blijft een kleine 

twee maanden gelden. Eind juni zijn de inzichten over het verspreiden van het corona-virus al  

bijgesteld en lijkt zo’n quarantaine niet echt meer nodig. Het virus overleeft minder gemakkelijk op 

papier en plastiek dan oorspronkelijk was gedacht. 

BIB WEER OPEN 

Achter de schermen bereidt de bib de heropening van de bib voor. Er blijft continu overleg met de 

andere Dijk92 bibliotheken en de eigen veiligheidscel. Helaas moet elke bib een beetje zijn eigen 

plan ontwerpen want de situaties zijn te verschillend voor de verschillende bibliotheken. In bib 

Hamme blijkt al snel dat een pijlensysteem in de bib zelf niet zal werken. De rekken in de  

verschillende afdelingen staan daarvoor niet rechtlijnig genoeg. Ook een gescheiden in– en uitgang 

is in bib Hamme en Moerzeke niet mogelijk. Er worden mondmaskers klaargelegd. Het plexischerm 

is geïnstalleerd en de ontsmettingshandpompjes zijn aangekocht. Helaas is het tijdens deze  

voorbereidende fase ook heel duidelijk dat het niet goed gaat in het woonzorgcentrum. De hulp van 

de bibcollega’s blijkt nog steeds broodnodig en daarom wordt besloten de heropening van de bib 

uit te stellen tot 1 juli. De bib heeft eventjes haar eigen dienstverlening ondergeschikt gemaakt aan 

het algemeen maatschappelijk belang. Het zijn uitzonderlijke tijden en mensen helpen  

verzorgen lijkt ons dan nog net iets belangrijker dan boeken uitlenen. Geen gemakkelijke beslissing 

en voor Bart, Els en Levi ook geen gemakkelijke opdracht. Maar ze hebben volgehouden, week na 

week. Een dikke chapeau! 

EN NU 

Sinds 1 juli is het team weer helemaal compleet. De bib is weer open, ook al moeten we het aantal 

bezoekers dat gelijktijdig in de bib is wel beperken. Dit kan eenvoudig door het nemen van een  

winkelmandje verplicht te maken. Momenteel worden 6 personen tegelijk toegelaten. Zijn de 

mandjes op, dan wacht je even tot er weer een mandje vrij komt. Dat duurt meestal niet lang. Er 

waren zelden wachtrijen langer dan 3 personen. 

Het afhaalpunt blijft ondertussen gewoon open. Er zijn nauwelijks nog aanvragen, maar de bib wil 

deze optie toch blijven aanbieden voor klanten die het nog niet zien zitten om in de bib zelf te ko-

men kiezen. 

Corona schudt regelmatig de zaken door elkaar. Wat nu op papier staat, kan volgende week weer 

aangepast worden. Maar één ding is zeker : op hamme.bibliotheek.be vind je altijd de meeste re-

cente info over de werking van de bib. En bellen kan natuurlijk ook op 052 47 92 20. 

https://hamme.bibliotheek.be/


 

BIB 

Surf naar hamme.bibliotheek.be.  

Klik het tabje ‘jeugdbib’ open en selecteer ‘Bieblo’ en klik vervolgens op de juiste Bieblo versie, 

hoofdbibliotheek Hamme of filiaal Moerzeke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klik op start. 

2. Klik op jouw leeftijd. 

3. Je krijgt nu een thema te zien. Vind je dat een leuk onderwerp om over te lezen, klik dan op 

het vinkje. Wat je niet wil, doe je weg door op het kruisje te klikken. Let op: je kan maximaal 

3 thema’s aanvinken.  

4. Keuze gemaakt? Je krijgt nu 8 boeken voorgesteld die jij misschien wel graag wil lezen. Klik 

op het boek om er meer over te lezen.  

5. Met de pijltjes links of rechts van het scherm, ga je naar de info over het volgende of het 

vorige boek. 

6. Via linksboven op het scherm, ga je weer naar de 8 titels. 

  

 Zat er niet echt iets tussen dat je aanspreekt of ben je  

 gewoon benieuwd naar meer, klik dan op  

 Je krijgt nu andere voorstellen. 

  Je kan ook nieuwe thema’s kiezen. Klik daarvoor op rechtsboven  

 op je scherm en begin opnieuw. 

Bieblo helpt kinderen tussen 6 en 11 jaar op weg naar  een leuk boek. Pluspunt is dat je  

onmiddellijk ziet of het in Hamme of Moerzeke beschikbaar is.  

Hoe een leuk boek kiezen 



Nog meer leestips voor iedereen van 0 tot 18 jaar met de Boekenzoeker. 

Boekenzoeker is zoals een persoonlijke winkel assistent. De website geeft  
kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar boekentips op maat en verleidt tot 
lezen. Je kan de filter instellen zodat de brede selectie van boekentips  
nauwkeurig afgestemd is op de aangeduide voorkeuren.  

 

Boekenzoeker is er niet alleen voor veellezers en graaglezers maar ook voor startende en  

aarzelende lezers. Kies voor makkelijk lezen als je dyslexie hebt of je Nederlands nog niet zo goed 

is. Je komt  hier luisterboeken, woordeloze prentenboeken, prentenboeken voor oudere kinderen, 

graphic novels, strips …voor elk wat wils tegen.  

Boekenzoeker is een handige gids, de geknipte tool om boeken te zoeken én te vinden, thuis, op 

school of in de bib.   

Hoe zoek je een boek in Boekenzoeker?  

Boekenzoeker is erg makkelijk in gebruik.  

 

 

In de zoekbalk vind je vijf zoekcriteria 

(filters) om gericht te zoeken naar  

boekentips: ‘leeftijd’, ‘soort boek’, ‘thema’, 

‘dikte’ en ‘extra’. Gebruik deze knoppen 

om keuzes te maken.  

Je kan deze verschillende zoekopties met 

elkaar combineren. Via het zoekveld kan je 

ook zoeken op een trefwoord en/of op een 

titel, auteur, illustrator…  

Misschien vind je ook inspiratie in de verschillende lijstjes die worden  

samengesteld door de redactie. Je kan ook lijstjes met de top tien raadplegen. Daarin vind je de 

boeken met de meeste stemmen.   

Zoals jullie wel weten verhuist de bib in de toekomst naar de oude winterkapel op de 

Markt. Het belooft een mooie locatie te worden maar helaas kunnen we daar op  

minder magazijnruimte rekenen. Dat wil zeggen dat we in ons huidig magazijn moeten 

opruimen. We hebben hier heel wat boeken liggen voor lezers van 6-8 jaar, 9-11 jaar, 

12-14 jaar en voor adolescenten. Zijn jullie geïnteresseerd om wat boeken over te  

nemen voor de schoolbib, laat het dan gerust weten, dan maken we een pakketje 

klaar. Een voorkeur voor een bepaalde leeftijd mag opgegeven worden. Met specifieke 

wensen voor thema’s, titels of genres kunnen we helaas geen rekening houden. 

Voor meer info: nathalie.wulteputte@hamme.be. 



TERUG NAAR SCHOOL  

BOEKENTIPS 

Op een avond staat er een koffertje voor de deur van Lotje de heks. Lotje krijgt de koffer 
niet open, ook al gebruikt ze de juiste toverspreuk. Lotje en Poes gaan op zoek naar een 
heks die kan helpen. Gedetailleerde prenten in zachte kleuren vol grappige details  
tonen hoe Lotje blijft proberen. Lotje is niet meer zo klein als de heksen denken! 

De boekenreeks over Lotje eindigde abrupt toen Lieve Baeten stierf in een auto-
ongeval. Haar zoon werkte haar laatste boek af als eerbetoon aan zijn moeder.  

Liam is zeven jaar en heeft net een operatie achter de rug. Hij moet een poosje thuis 
blijven. Gelukkig kan hij via Bednet gewoon de lessen meevolgen, al heeft hij pijn en is 
hij meestal moe. Binnenkort is het Pyjamadag op school. Liam en zijn vriendjes  
bedenken een leuk plan om dit te vieren… 
Het hoopvolle verhaal van Liam en de pyjamareus leent zich ertoe om samen te  
praten over ziek zijn.  

Nadat er iets ergs gebeurt met zijn broer, verhuist Henry naar een nieuwe stad. Zijn 
mama zit in een instelling dus hij woont alleen met zijn papa. Hij probeert te wennen 
aan zijn nieuwe thuis, maar hij worstelt met zijn verleden. Zijn therapeut raadt hem 
aan zijn gedachten neer te schrijven in een dagboek. Samen met zijn vader begint hij 
een nieuw leven op te bouwen, maar wat als mensen ontdekken wat er echt met zijn 
broer is gebeurd?  

Olivia wil dolgraag mee op schoolreis naar New York. Zo’n coole trip kan ze niet aan haar 
neus voorbij laten gaan. Er is slechts één klein petieterig probleempje… Olivia is blut. Na 
wat opzoekingswerk ontdekt ze ‘vloggen’. Beroemde vloggers verdienen hopen geld: net 
wat zij nodig heeft. Haar keuze is dus snel gemaakt. Omdat Olivia zelf geen uitstraling 
heeft, huurt ze een ander meisje in om haar rol te spelen. Als dit geheim maar niet uit de 
hand loopt… 

Een dagboek dat de donkere kant van het Internet toont. Maar geen zorgen, het is ook 
nog voldoende grappig en herkenbaar. De eindboodschap is mooi: jezelf blijven is toch 
altijd het beste. 

Juf Noor is een heel speciale juffrouw. Ze doet vaak wat gek in de klas, maar dat vinden 
de kinderen net heel leuk. Jammer genoeg ziet directeur Marc het anders. Hij vindt dat 
een klas rustig moet zijn en neemt de klas over. Dat vinden de kinderen niet leuk! Wat is 
de les saai nu…  


