
 
 

 
 
Wat houdt de (her)opening van de Bibliotheek in Venlo in? 
 

1) Aangepaste openingstijden: 
 
Tijdens deze openingstijden zijn medewerkers en/of vrijwilligers aanwezig. 

Stadsbibliotheek: 
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur 
Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur 
 
Belfeld & Blerick | Woensdag, 13:00 - 17:00 uur  

Tegelen | Woensdag, 13:00 - 17:00 uur & Zaterdag: 09:30 - 13:00 uur 

Velden | Tijdens openingstijden van BMV De Vilgaard (medewerker aanwezig op 
woensdagmiddag)  

Arcen vanaf vrijdag 25 mei | Vrijdag, 15:00 - 17:00 uur 

2) Dienstverlening in de vestigingen 
 

- Op dit moment nog geen activiteiten en spreekuren - 

Stadsbibliotheek: 

• boeken lenen, inleveren en reserveren 
• studeren op een aangepast aantal werkplekken 
• Gebruikmaken van de PC's (alleen met lidmaatschap-pasje en maximaal een uur) 
• Kopiëren en printen (alleen met lidmaatschap-pasje) 



Vestigingen 
 
- boeken lenen, inleveren en reserveren 
	

3) Regels 
 

Voor een bezoek aan de Bibliotheek in deze coronatijd geldt een aantal regels. Bij 
binnenkomst in de Bibliotheek zal een medewerker of vrijwilliger kort de regels 
uitleggen. We vragen je om altijd hun aanwijzingen op te volgen. 

• We laten een maximaal aantal bezoekers binnen en iedere bezoeker krijgt een 
winkelmandje. Zijn de mandjes op, dan is het maximum aantal bereikt en wacht je 
totdat weer een mandje beschikbaar komt; 

• Uitgebreid browsen kan voorlopig niet omdat je dan onnodig veel boeken vastpakt. 
Raadpleeg eventueel thuis al de catalogus om te kijken welke boeken je kunt lenen; 

• Boeken inleveren? Bij de ingang geven we aan hoe je dit kunt doen. De ingeleverde 
boeken gaan vervolgens 36 uur in quarantaine. Zolang blijven de boeken nog op je 
pasje staan, daarna nemen wij ze in; 

• Jonger dan 12 jaar? Dan graag de bieb bezoeken met een begeleider. Per gezin 
mag dat met meerdere personen.  

• De toiletten blijven voorlopig gesloten. 

Aanvullend voor de Stadsbibliotheek: 

• Het aantal werkplekken is beperkt en als student krijg je een token in de vorm van 
een (bad)eendje om mee te nemen naar een werkplek en zichtbaar op de tafel te 
plaatsen. Zijn deze items op, dan graag wachten totdat weer een werkplek 
beschikbaar komt of we zien je graag later terug. Per werkplek steeds 1 student, 
samen studeren is dus voorlopig niet mogelijk; 

• We hebben 9 pc's beschikbaar en om te kijken hoeveel plekken bezet zijn krijg je een 
token in de vorm van een klokje. Dan weet je ook direct wanneer jouw uur aan de pc 
voorbij is. 

• De mandjes, eendjes, klokjes en veelgebruikte oppervlaktes worden door de 
medewerkers van de Bibliotheek regelmatig gedesinfecteerd. Wel het verzoek om de 
werkplek /computerplek zelf schoon te maken met de doekjes die hiervoor 
beschikbaar zijn; 

STEK gaat 1 juni weer open, zowel het terras als binnen. In de tussentijd kun je hier 
coffee-to-go krijgen en gebruikmaken van afhaallunches. 

Het zijn heel wat regels, maar als we ons er met z'n allen aan houden blijft het 
coronavirus weg en kunnen we de dienstverlening steeds verder uitbreiden. 

 
Tot gauw dus in de Bibliotheek Venlo! 


