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Verhuis bib uitgesteld 

De bib zal niet zoals gepland kunnen verhuizen tijdens de 

zomermaanden. De bouw liep vertraging op en daarom zal het hele 

project enkele maanden later klaar zijn. De verhuiswagens zullen pas 

in december of januari nodig zijn.  

2021 
Nr 3 

juni/augustus 

Wat liep er fout? 

Geen grote verrassingen hier... de grootste 
spelbreker heet Corona. Er was een beetje 
vrieskou, maar vooral het feit dat regel-
matig een deel van de bouwvakkers in  
quarantaine moest, zorgde voor problemen. 
Er werd gewerkt van 6 tot 18 uur, ook op 
zaterdag maar toch bleef de zomer-deadline 
niet haalbaar. 

Bibteam past plannen aan. 

Is dit een ramp voor de bib? Niet echt. Voor 
de bib maakt het niet zoveel uit of de ver-
huis doorgaat in september,  

december of januari. De enige periode die 
geblokkeerd staat in de agenda is de kerst-
vakantie. In die periode wordt er niet  
verhuisd. De bib wil hoe dan ook open zijn 
tijdens deze schoolvakantie, hetzij nog op 
de oude locatie, hetzij al op het nieuwe 
adres Marktplein 19B. 

 

En ondertussen werkt het bibteam  
verder  aan het klaarmaken van de  
collectie voor de zelf-uitleenservice.  
Ook voor de voorbereidingen van het 
interieur is nu extra tijd. ... 

 

Tijdens de grote opkuis van 
de voorbije maanden deed 
het bibteam een onaange-
name ontdekking… 

Met een lijst vol oude titels 
trokken de bibliotheek-
medewerkers naar de rek-

ken om de verouderde    
boeken uit de collectie te 
halen. Maar een heel deel 
ervan bleek onvindbaar! 
Het was nochtans een lijst 
waarvan de bibliotheek-
software beweerde dat ze 
’binnen’ waren. En het ging 
niet om één titel. Na een 
tijdje werd duidelijk dat het 
tientallen, zelfs honderden 

titels waren. Wat was hier 
aan de hand?  
Er was maar 
één mogelijke 
verklaring: dit 
waren spook-
titels! Deze 
boeken waren 
jaren geleden 
al afgevoerd, 
maar daarbij was duidelijk 

Spooktitels 

gevonden 



Het bibteam heeft de collectie grondig  
nagekeken. Eind 2020 telde de bib ca 
42.600 materialen, de tijdschriftnum-
mers, e-boeken, cd’s en bladmuziek niet 
mee-gerekend. Begin mei was dit aantal 
al geslonken tot ca 36.200.  

Die 6400 titels minder bevatten onder  
andere ca 1200 spooktitels, ca 350 
titels die in de loop der jaren vermist 
werden gezet en tijdens de inventari-
satie nog steeds niet boven water ge-
komen zijn. Vermoedelijk waren dit 
ook spooktitels. 

Ongeveer 4.850 titels (of ca 11%) van de 
collectie werd uit het rek gehaald we-
gens te verouderd of al meer dan 10 
jaar niet meer uitgeleend.  
De meeste van deze titels  zijn in de bib 
opgeslagen en wachten geduldig op de 
volgende boekenverkoop wanneer jij ze 
voor een prikje kan komen kopen. 

Een beperkt deel werd geschonken aan 
de academie (ca 325 kunstboeken), de 
Heemkring (enkele dozen geschiedenis-
boeken) en aan diverse scholen voor 
hun schoolbib of boekenwisselkastjes. 

Die aantallen klinken enorm –11%! 
Maar in werkelijkheid merk je er nau-
welijks iets van. Of misschien toch 
want door de oude exemplaren uit het 
rek te halen vallen de nieuwe titels 

veel beter op. Onze collectie is kleiner, 
maar hipper geworden. 

hamme.bibliotheek.be/collectie-snoei 

BOEKENVERKOOP  

De datum van de boeken– en cdverkoop 

wordt later bekend gemaakt.  

Hou onze catalogus en/of facebookpagina in 

de gaten! 

 iets fout gelopen. Ze waren 
wel uit het rek genomen, 
maar stonden nog steeds als 
aanwezig in de catalogus.  
Er zat niets anders op dan 
een lijst te maken van alle 
boeken en stuk voor stuk na 
te kijken of die nog echt in 

de collectie zitten. Deze  
inventarisatie was vooral 
nodig bij de informatieve 
boeken voor volwassenen. 
Vooral de kunstcollectie 
leek heel erg last te hebben 
van spoken. Meer dan 900 
kunstboeken werden  

geschrapt uit de catalogus. 
In totaal werden tot nog toe 
meer dan 1.200 titels verwij-
derd wegens spook-titel.  
Wie had ooit gedacht dat 
het bibteam ghostbusters 
(spokenjagers) zouden  
worden?  

Op naar een  

hippe collectie... 



RFID-project loopt als een trein! 

Elk boek, elke dvd, elk tijdschriftnummer, elk stripverhaal van onze collectie moet een 

RFID-tag krijgen. Die tag of klever bevat een zeer klein antennetje waardoor de gegevens 

van dat specifiek boek, dvd enzovoort via een plaat worden doorgeseind naar onze  

bibliotheeksoftware. 

Al meer dan 14% van de collectie 

is getagd. 

Op 6 mei werd het eerste mobiele RFID-

toestel geleverd in de bib. Op amper één 

maand tijd had het bibteam tussen de  

andere taken door al 14% van de collectie 

kunnen taggen. Sommige collecties zijn al 

voor de helft klaar (bv. jeugdstrips = 62% 

getagd), andere voor 100% of 90%. Titels die 

zijn uitgeleend, krijgen hun RFID-klever  

zodra ze terug in de bib zijn. Op lijsten  

strepen we af welke titels al een tag hebben.  

Even technisch 

Bib Hamme gebruikt 3 soorten tags: witte 

standaard klevers, de iets duurdere  

transparante klevers en ronde klevers. De  

doorschijnende tags gebruiken we o.a. bij 

strips, romans en reisgidsen met uitleg,  

tekeningen of een kaart op de binnenkant 

van de kaft. Zo blijven die prenten zichtbaar. 

De ronde klevers zijn voor de dvd-schijfjes. 

De RFID-plaat weet zo exact hoeveel 

schijfjes er in het doosje horen te zitten.   

Zelfuitlenen is kinderspel 

Zelfuitlenen in de nieuwe bib wordt heel 

gemakkelijk. De items (boeken, dvd’s, tijd-

schriften,…) die je wil meenemen of terug-

brengen leg je gewoon op de balie. Die is 

voorzien van een RFID-plaat waardoor de 

titels via aanraking met de plaat meteen 

worden ingelezen in de bib-software. Jij kan 

alles netjes volgen op het scherm. 

Tijdens de zomermaanden zal je het bib-

team heel vaak items op de plaat zien  

leggen. En je zal dan ook merken hoe super 

snel dit systeem werkt.  

Geen zin om zelf uit te lenen?  

Geen probleem, dan schuif je gewoon aan 

bij de bibmedewerker en dan scannen wij de 

items voor jou.  

hamme.bibliotheek.be/rfid-zelfscan-project 



Kort nieuws 

 Eind april werden de voorbereidingen getroffen om de inleverschuif te installeren in 
de gevel. In de nieuwe bib kan je dus 24/24u en 7/7dagen materialen  
terugbrengen. 

 De laatste hand wordt gelegd aan het interieurdossier. Het gaat in juni de deur uit. 
Verschillende interieur-firma’s zullen hun mooiste plannen voor onze  
nieuwe bib sturen. Het bibteam kijkt er al naar uit. 

 Ondertussen is in de nieuwe bib de lift alvast geïnstalleerd. Je zal dus vlotjes met de 
kinderwagen of rolstoel het eerste verdiep kunnen bereiken.Voor up-to-date nieuws 
mét foto’s. Surf naar hamme.bibliotheek.be/bib-2021 

Een zomer vol bib 

Tijdens de zomermaanden zijn bib Hamme en 
Moerzeke alleen gesloten op: 

woensdag 21 juli (Nationale feestdag) 

zaterdag 14 augustus (OLV-Hemelvaart) 

Tip: raadpleeg altijd onze eigen website i.v.m. 
openingsuren en sluitingsdagen en vertrouw 
niet op zoekresultaten van Google. Die zijn 
namelijk vaak fout. 

hamme.bibliotheek.be/openingsuren 
hamme.bibliotheek.be/sluitingsdagen 
 

Wandelzoekttocht in Hamme en Moerzeke 

vanaf 1 juli tot 31 augustus. Deelnemings-

formulieren in de bib of dienst Toerisme. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Lees-stempelkaart vanaf 1 juli tot 

31 augustus in de bib.  

Voor kinderen én jongeren van  

3 tot 18 jaar. 

WEBSITE Een heel jaar lang, leestips  

op jouw maat. Voor volwassenen. 

mijnleestipper.bibliotheek.be 


