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Mag het een rekje meer zijn? 
Meubels bestellen voor een volledige bibliotheek, hoe doe je dat?  

Je telt de rekken, je haalt cijfers over de omvang van je collectie uit je 

bibliotheeksysteem en dan stuur je jouw verlanglijstje door naar de 

verschillende firma’s... 
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Het verlanglijstje 

Bovenaan op het verlanglijstje van de bib 

staan uiteraard voldoende rekken voor 

alle collectie-onderdelen. Dus werden 

parameters ingesteld om selecties te 

maken in de bib-software en werden 

allerlei Excels aangemaakt.  

Eind augustus telde de collectie 39.580 

titels verspreid over 754 boekplanken,  

enkele stripbakken en tijdschriftenvak-

ken. Als je alle titels die toen in het rek 

stonden achter elkaar zou plaatsen dan 

kwam je aan  580,64 lopende meter  

boekenruggen... 

Rekenen, meten en tellen, allemaal goed 

en wel, maar pas als je het plan van je 

leverancier in handen hebt weet je pas 

echt wat er in een bib past. 

Op dinsdag 24 augustus was het zover. 

Het interieurplan mét aanduiding van 

het aantal boeken per collectie-

onderdeel, mét schetsen en zelfs een 3D

-filmpje zat in de mailbox van de bib. Het 

plan voorzag rekruimte voor 44.599  

titels. Da’s een mooie meevaller! 

Bijna overal werd het gevraagde volume 

bereikt en bleef er voldoende ruimte over 

tussen de rekken. Niet simpel in een kapel 

met een mezzanine die steunt op 10 ijzeren 

palen... 

Bij het zien van de plattegrond gevuld met 
echt bestaande rekken en bakken, werd 
meteen duidelijk dat er ruimte overbleef 
voor leuke zitplekjes.  Dat stond op nummer 



2 in het verlanglijstje van het bibteam.  

En op nummer 3 stond een vleugje fun. 

Ook dat zal aanwezig zijn... 

 

Dit zijn de plannen! Bijna... 

De eerste plannen zagen er veelbelo-

vend uit. Bestellen dan maar? Nee, er 

was nog een beetje werk aan de winkel. 

Op 1 september kwam de leverancier 

van de bibliotheekmeubels langs voor 

overleg én een werfbezoek. Blijken er 

plots chauffages te hangen op plekjes 

waar rekken zouden komen… En heeft 

het bibteam toch nét nog een ander idee 

over de inrichting van het doksaal.  

De 3D-schets voor de mezzanine waar 

de romans voor volwassenen zullen 

staan ziet er alvast prima uit. Witte rek-

ken, een cataloguspc vlakbij, een paar 

zitelementen én een apart plekje voor 

de anderstalige romans. Deze afdeling is 

gemakkelijk te bereiken via trap of lift. 

 

Ook met het ontwerp van de leeszaal is 

het bibteam 100% tevreden. Kleine op-

klapbare tafels zorgen ervoor dat er een 

flexibele opstelling mogelijk is: één grote 

tafel voor de creaclub, meerdere kleine 

tafels voor de schaakclub tot geen tafels 

voor een auteurs-lezing.  

Wat is leuker als verwelkoming dan de  strip

-afdeling met kleurrijke verhalen voor jong 

en oud én vrolijke zitjes? 

Aan het ontwerp voor de andere plekjes in 

de bib wordt nog een beetje  

gesleuteld tot ze er net zo leuk uitzien.  

Na dit eerste ontwerp, volgt dus nog een 

tweede 3D-plan. Hopelijk kunnen in oktober 

de laatste knopen worden doorgehakt en 

de bestellingen worden geplaatst. De lever-

termijn zou 8 tot 10 weken bedragen. Ver-

huizen voor de kerstvakantie wordt dus wel 

érg nipt...  

Leeszaal, voor krantenlezers, studenten en  

activiteiten. 

Strips voor jong en oud, vlak bij de ingang, inclusief 

een paar wuitenkuikens... 

De Mezzanine, fictie-afdeling voor volwassenen.  



Verhuisplannen... 
Verhuisplannen maken, da’s geen probleem. Enkel die datum prikken, dat 

lukt nog niet… 

Verhuizen kan de bib pas als de nieuwe  

meubels geleverd en gemonteerd zijn op het nieu-

we adres, Marktplein 19A. Vermits het bibteam en 

de meubelfirma nog volop aan het ontwerp aan 

het sleutelen zijn, kan de verhuisdatum nog niet 

vastgelegd worden.  
 

Wat wel vaststaat is dat de bib zal open  

blijven tijdens de kerstvakantie: ofwel op de oude 

locatie ofwel op het nieuwe adres. 

 

Ondertussen bereidt bib Hamme die verhuisplan-

nen alvast grondig voor. Net als de collega’s van 

bib Gent en Waasmunster zal ook Hamme 1-

meterboxen huren. In zo één verhuisdoos kan je 

net één boekenplank opbergen. Handig hé? De 

bib zal zo’n 240 boxen huren en de collega’s van 

de uitvoeringsdienst hebben beloofd om ze met 

hun vrachtwagen over en weer te rijden.  

Bedankt alvast, mannen! 

Met die extra hulp hoopt het bibteam de klus in 

ongeveer 3 dagen te kunnen klaren. 

RFID-Project zit op schema 
Sinds mei is het bibteam bezig met het klaarmaken van de collectie voor de zelf-uitleen. Mid-

den september is 91% van de boeken, dvd’s en strips voorzien van een RFID-label. Hierdoor 

kan het in de nabije toekomst ook via de zelfscanbalies uitgeleend worden. 

De allerlaatste titels die het bibteam steeds ontglippen, wegens te vlug weer uitgeleend, wer-

den nu gereserveerd. Heb jij zo’n titels in huis en kan je het uitzonderlijk niet verlengen we-

gens gereserveerd voor RFID?  Spring dan even binnen in de bib. Het taggen duurt slechts 

enkele seconden. Nog even die titel schrappen uit onze to-dolijst en de reservatie voor RIFD 

annuleren. En voila, klaar om terug aan jou uitgeleend te worden... 

 Up-to-date nieuws over bib Hamme 2021 via  hamme.bibliotheek.be/bib-2021 



ACTIVITEITEN NAJAAR 
Het bibteam zat boordevol plannen voor de nieuwe bib. Helaas is het nieuwe 

gebouw nog niet klaar voor gebruik. Dus schakelt de bib over naar plan B…  

De activiteiten van de Creaclub, Tuinclub en Digiclub van bib Hamme zullen deels op locatie 

en deels online doorgaan. Veel plezier met ons najaarsaanbod! 

 WEBINAR Mediawijs opvoeden  

- donderdag 7 oktober  

- inschrijven via bib Hamme 

 WORKSHOP Whatsapp  

- maandag 11 oktober  

- Sas cc Jan Tervaert  

- inschrijven via Avansa 

 VRIJE INLOOP Cafe Linc 

- woensdag 13 oktober 

- Sas cc Jan Tervaert 

 WEBINAR Factcheck  

- dinsdag 19 oktober  

- inschrijven via bib Hamme 

 WEBINAR Hoe publiek ben ik?  

- dinsdag 26 oktober  

- inschrijven via bib Hamme 

Voor meer info, surf naar: 

hamme.bibliotheek.be/digiclub 

DIGICLUB BIB HAMME  
EEN AANRADER van  

TUINCLUB BIB HAMME  

CREACLUB BIB HAMME   

ECOSTYLE... 

 Een boekenlamp maken  

- maandag 8 november  

- inschrijven via Avansa 

Nieuwsgierig? Surf naar 

hamme.bibliotheek.be/creaclub 

 WEBINAR Een klimaat-bestendige 

tuin aanleggen  

- maandag 4 oktober  

- inschrijven via Avansa 

Meer info vind je op de cataloguspagina 

hamme.bibliotheek.be/tuinclub 


