Persbericht
Heropening bibliotheek Diest
DIEST – Vanaf maandag 8 juni opent al een deel onze openbare bibliotheek Diest
haar deuren terug. Het gebouw werd anders ingericht, met onder andere een aparte
in – en uitgang. Zo kan iedereen veilig een bezoekje brengen aan onze bibliotheek.
Veilig naar de bib
Wanneer je de bibliotheek bezoekt, gelden eigenlijk dezelfde regels zoals in de
supermarkt. We vragen bezoekers bij voorkeur om alleen naar de bibliotheek te
komen en kinderen bij zich te houden. De ingang van de bibliotheek is aan de
zijkant. Hier kunnen bezoekers hun in te leveren boeken en materialen achterlaten
en hun handen ontsmetten. We raden het dragen van een mondmasker aan en
vragen elke bezoeker een mandje mee te nemen. Zijn de mandjes op, dan moeten
boekliefhebbers even wachten tot er terug eentje beschikbaar is. Zo zorgen we dat
er niet te veel bezoekers tegelijkertijd in de bibliotheek zijn. Eens binnen leidt een
looproute je doorheen de bib en kom je zeker voorbij jouw favoriete titels.
Stapje per stapje openen
Veiligheid blijft belangrijk. Daarom zijn bepaalde delen voorlopig nog afgesloten voor
het publiek. De leeszaal met de kranten en tijdschriften, de zithoek en de lees- en
studietafels blijven nog dicht. De computers, de watermachine en de toiletten
kunnen nog niet gebruikt worden. Klanten kunnen vanaf maandag 8 juni terug zelf
hun boeken komen kiezen, daarom stopt de boekenpakketservice. “Iedereen klaar,
boeken maar! Ons enthousiaste team staat klaar om jullie te ontvangen. We hebben
jullie gemist, maar zien jullie graag terug! Diest leest is geen slogan, het is een
levenswijze”, Geert Cluckers, schepen van cultuur.
Opgelet
Momenteel lenen we enkel boeken en DVD’s uit en betalen kan enkel via
bankcontact. Heb je vragen over de nieuwe coronamaatregelen?
Je kan de bibliotheek bereiken via bib@diest.be of via 013 32 69 30.
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