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Heropening Bib Kieldrecht 

Opening Bib Vrasene 

Bib Beveren 

26|11|2021 
 

Fase 1 van de verbouwingswerken aan OC Ermenrike zijn afgerond. Bib Kieldrecht opent opnieuw de 

deuren op vrijdag 3 december. Bib Vrasene verhuist naar Huize Elisabeth in de Oude Dorpsstraat 21. De 

nieuwe Bib opent de eerste keer de deuren op zaterdag 18 december. 

Heropening Bib Kieldrecht 

Fase 1 van de opknapwerken in OC Ermenrike zijn afgerond. De bib werd voorzien van verluchting en 

ventilatie. Zo zal het er in de toekomst minder warm worden tijdens de zomermaanden. Zowel de bib als 

de schouwburg zijn terug open voor het publiek en bereikbaar via een tijdelijke, alternatieve toegangsweg. 

De ingang van de bibliotheek bevindt zich aan de zijkant van het gebouw, via het terras. 

Openingsuren Bib Kieldrecht (vanaf 03/12/2021) 

• Dinsdag 17 tot 19 uur 

• Woensdag 14 tot 17 uur 

• Vrijdag 17 tot 19 uur 

• Zondag 9.30 tot 12.30 uur 

Openingsuren Bib Verrebroek (vanaf 03/12/2021) 

• Donderdag 15.30 tot 19 uur 

Opening Bib Vrasene 

Bib Vrasene verhuist naar Huize Elisabeth in de Oude Dorpsstraat 21. Op het gelijkvloers is een ruimte 

voorzien voor de bibliotheek. Oude en weinig ontleende titels verhuizen niet mee, maar bezoekers kunnen 

er nog steeds de meest courante titels en een ruim basisaanbod vinden. De nieuwe Bib opent de eerste 

keer de deuren op zaterdag 18 december. 

Bib Vrasene sluit op zaterdag 11 en maandag 13 december 2021. Tijdens de sluitingsperiode wordt er geen 

telaatgeld aangerekend. Leners kunnen hun boeken steeds binnenbrengen in de inleverbox. Deze is al 

vanaf 9 december te vinden op de nieuwe locatie. Inleveren kan ook in onze andere bibliotheken. 

Verlengen kan telefonisch, via e-mail of online. 

Openingsuren Bib Vrasene(uitgezonderd 11 & & 13 december) 

• Maandag 15.30 tot 19 uur 
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• Zaterdag 9.30 tot 12.30 uur 

Een Bib dicht bij eigen huis 

Beveren kiest voor een gedecentraliseerde bibliotheekwerking in elke deelgemeente. Zo heeft elke 

inwoner, jong en oud, mobiel en niet-mobiel, een bibliotheekvoorziening dicht bij eigen huis. 

Internet en mail maken een meer gepersonaliseerde dienstverlening mogelijk. Gelijk welke lener kan een 

boek, tijdschrift, cd of dvd van eender welke andere bib uit Beveren aanvragen. Twee keer per week 

worden de gevraagde titels rondgebracht van de ene naar de andere bibliotheek. Zo kunnen leners hun 

gewenste materiaal ophalen in een bibliotheek dicht bij hun in de buurt. Binnenbrengen kan ook overal, 

dankzij de inleverbussen aan elke bibliotheek. Wifi en internetpc’s voor het publiek vervolledigen het 

aanbod. 

 

Meer informatie 

Ingeborg De Meulemeester  

Schepen cultuur   

T 03 750 16 03  

T 0496 06 89 34       

 


