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Welke maatregelen heeft de Bibliotheek Heusden 
genomen? 
Voor de veiligheid van leden, bezoekers en personeel heeft de 

directie besloten om met ingang van vandaag, 16 maart, alle 

vestigingen te sluiten tot 6 april. 

Wij volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM en hopen hiermee te 

kunnen bijdragen aan het indammen van de verspeiding van 

het Corona-virus. 

 

De inleverdatum is verlopen en boeken moeten terug, hoe? 

Maakt u zich geen zorgen als de inlevertermijn van uw geleende 

materialen verloopt. Sinds 12 maart wordt er geen telaatgeld 

berekend. De boeken blijven in uw bezit totdat wij onze vestigingen 

weer kunnen openen. 

nb. de Bibliotheek Vlijmen heeft aan de voorzijde een 

boekenbrievenbus, dus als u dat wilt kunt u de boeken daar wel 

inleveren. 

 

U heeft boeken gereserveerd en heeft daar bericht van gehad? 

Op dit moment is het niet mogelijk uw reservering op te halen. 

 

Blijf lekker binnen met de Bibliotheek voor thuis. 

Bent u in het bezit van een tablet/iPad, e-reader, of pc, dan kunt u als 
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lid van de Bibliotheek gratis gebruik maken van de e-books van 

onlinebibliotheek.nl. Op deze landelijke Bibliotheekwebsite vind u ruim 

28.000 e-books, in alle denkbare genres, voor jong en oud. Als 

Bibliotheeklid maak je hiervoor een account aan 

op www.onlinebibliotheek.nl. Je kunt tot tien boeken tegelijk lenen. 

Die blijven drie weken op de boekenplank staan. 

 

Luisterboeken 

Luister je liever? Dat kan via de app LuisterBieb. Hier staan maar liefst 

meer dan 3.600 luisterboeken klaar; van romans tot en met 

prentenboeken. Ook voor niet-leden! 

Podcasts 

Of heeft u meer zin in een hoorcollege (Maarten van Rossem!), een 

taalcursus of een interview? Die hebben zijn er ook! In de LuisterBieb-

app vind je namelijk honderden podcasts. 

Ook voor niet-leden! 

 

Via de website zullen wij u op de hoogte houden als er nieuw 

ontwikkelingen zijn die we met u kunnen delen. 

lees meer >  
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Bibliotheek Heusden 

www.bibliotheekheusden.nl | info@bibliotheekheusden.nl 

0416-373032 
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