
BESTE LEZERS,

De herfst is weer aangebroken: tijd om lekker met een

boek bij de kachel te zitten! Kom gezellig op vrijdag-

avond een nieuwe stapel boeken halen en geniet ervan. 

VERSOEPELING CORONAREGELS

Omdat de 1,5-meterregel vervallen is, hoeven we in de

bibliotheek niet meer te werken met de tasjes. Het

eenrichtingverkeer willen we voorlopig wel handhaven.

Voor mensen die slecht ter been zijn, maken we graag

een uitzondering; zij mogen via de houten binnentrap

naar boven. 

Het scannen van de boeken bij de uitleentafel blijft

voorlopig beneden.

De coronabesmettingen zijn nog niet voorbij, zeker niet in onze regio, integendeel. 

Daarom het dringende verzoek voorzichtig te zijn. Geef elkaar bijvoorbeeld wat ruimte 

rond de kasten en op de trap. En natuurlijk: houd je aan de RIVM-richtlijnen en blijf thuis bij

klachten.

ONLINE RESERVEREN VERVALT

Als gevolg van de versoepelingen vervalt per 28 oktober het systeem van online 

reserveren van in de bibliotheek aanwezige boeken. Daarna mag u uitsluitend nog 

boeken reserveren die uitgeleend of apart gelegd zijn voor een ander. Zodra deze 

boeken voor u klaargelegd zijn, ontvangt u een mailtje en kunt u ze de vrijdag erna 

ophalen. Wij vragen u deze boeken zo spoedig mogelijk op te halen, om de doorstroom 

van (nieuwe) boeken te bevorderen. Het is jammer als ze een week ongelezen op de 

tafel blijven liggen.

Leden die structureel om geldige redenen (bijv. medische) geen boeken in de bibliotheek

kunnen uitzoeken, mogen wél online blijven reserveren. Neemt u gerust contact op met 

Rita Hol, dan krijgt u van haar verdere instructies.

DANK

Dank aan alle vrijwilligers die meer dan een jaar lang wekelijks druk

zijn geweest met het bij elkaar zoeken van gereserveerde boeken. Het was een enorme 

klus! Jullie maakten het mogelijk dat onze leden toch elke week weer een tasje nieuwe 

boeken konden ophalen. 

BOEKEN

VERLENGEN?

- Log in op uw Aura 

online-account en klik 

op ‘verlengen’. 

- Of stuur een mail naar 

bibliotheek@hervormd 

kesteren.nl.

- Of bel op vrijdag tussen

18.30 en 20.00 uur naar

de bibliotheek, tel. 

0488-481237.
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CADEAUKAART

Bent u op zoek naar een waardevol en origineel cadeautje? Geef een 

jaarabonnement op onze bibliotheek cadeau! We pakken het 

lidmaatschapspasje leuk voor u in. Vanaf half november is dit cadeautje 

verkrijgbaar in de bibliotheek of per mail te bestellen bij 

bibliotheek@hervormdkesteren.nl. De (nieuwe) abonnementsprijzen leest u 

hieronder. Het cadeau-abonnement stopt automatisch na een jaar.

VERHOGING CONTRIBUTIE

In verband met stijgende kosten zijn we helaas genoodzaakt per 1 januari 2022 de 

contributie te verhogen. Niet alleen stijgen de boekenprijzen, maar ook het bedrag dat 

wij aan Stichting Leenrecht moeten betalen, wordt jaarlijks verhoogd. Voor elk boek dat 

uitgeleend wordt, moeten wij ca. € 0,15 afdragen aan genoemde stichting. De contri-

butieprijzen worden als volgt: kinderen € 15,00, jongeren € 20,00 en volwassenen €  30,00. 

ACTIE: kinderen tot en met 12 jaar die nu lid worden, betalen tot het eind van 2021 slechts

€ 2,00! Daarvoor mag je dus elke week drie boeken lenen. Hoe leuk is dat!

Let op: Natuurlijk hopen wij het niet, maar als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan 

moet u dat doen vóór 15 november. 

NIEUWE BOEKEN

Onlangs hebben we weer een flinke voorraad nieuwe boeken aangeschaft. Mist u 

boeken in onze collectie die u graag zou lezen? Geef het gerust even door, dan kijken we

of we ze kunnen aanschaffen. Tips doorgeven mag via de mail en via de website.

KERSTVAKANTIE

Tijdens de kerstvakantie zal de bibliotheek gesloten zijn. Op vrijdag 17 december mag u 

daarom zes boeken per pasje meenemen in plaats van drie. De uitleentermijn zal vanaf 3 

december tijdelijk verlengd worden tot vijf weken.

BESTUUR
We zijn blij dat met de komst van Corine Spaan en Elise Ruijgrok de vacatures in ons 

bestuur weer vervuld zijn! Met elkaar werken we enthousiast aan het draaiend houden 

van onze bibliotheek.

Een hartelijke groet van het bestuur,

Johan van Elst, Rita Hol, Elise Ruijgrok, Corine Spaan en Anneke Tukker

www.hervormdkesteren.nl/informatie/bibliotheek

Voor vragen, neem gerust contact op met Rita Hol (0488-481317) of 

bibliotheek@hervormdkesteren.nl

Voor alle in deze nieuwsbrief genoemde data geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen.


