
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Thema: 

100 jaar bibliotheek ‘Tolle Lege’ 

̴ herdenken en vieren ̴ 

 

Open Ochtend 
D.V. zaterdag 29 december 

09.30 – 12.00 uur 



Beste lezer, 
 

Deo volente zaterdag 29 december is het 
weer zover: onze jaarlijkse open ochtend! 
Tijdens deze ochtend zullen de 
bibliotheekvrijwilligers van 09.30 tot 12.00 
uur klaarstaan om u informatie te geven over 
de bibliotheek, uw vragen te beantwoorden, een 
abonnement af te sluiten of te wijzigen (zie achterzijde 
voor abonnementsinfo) of een rondleiding te geven. Ook 
zullen zij gewoon uw boeken innemen en uitlenen. 
 

Dit jaar is een bijzonder jaar voor de bibliotheek. Het is 
namelijk 100 jaar geleden dat de bibliotheek werd opgericht. 
Als thema voor de open ochtend hebben we daarom gekozen:  
 

100 jaar bibliotheek ‘Tolle Lege’ 

̴̴ herdenken en vieren  ̴ 

We nodigen jong en oud van harte uit om een kijkje te komen nemen 
in de bibliotheek. In deze folder is meer informatie te vinden over de 
open ochtend. 
 

Vóór de open ochtend 

- Allereerst willen wij iedereen vragen om uw en jouw 
medewerking. Wij zijn namelijk erg benieuwd naar 
herinnering(en) aan of goede tip(s) voor de bibliotheek. U kunt 
deze op bijgevoegd kaartje vermelden. Het kaartje kunt u 
inleveren bij de bibliotheek(vrijwilligers) en zal deel uitmaken 
van een ‘herinneringslijn’. We kijken uit naar veel ingevulde 
kaartjes en vragen ook zéker oud-vrijwilligers en oud-leden om 
in hun geheugen te graven. We zijn benieuwd! Alvast  bedankt! 

 



 
 

- Ook dit jaar hebben we een wedstrijd georganiseerd. Aan de 
felicitatiewedstrijd kan iedereen meedoen. We zijn benieuwd 
naar de felicitaties van jong en oud! Beoordelingsformulieren 
zijn te verkrijgen in de bibliotheek of te downloaden vanaf de 
website. De felicitatiewerkstukken kunnen tot en met 22 
december worden ingeleverd in de bibliotheek of bij één van de 
bibliotheekvrijwilligers thuis.  
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de open ochtend, om 
11.00 uur. Doen jullie allemaal mee met de wedstrijd? 

- Heeft u overtollige boeken staan? We verkopen die boeken 
graag als tweedehands boeken, waarbij de opbrengst bestemd 
is voor de bibliotheek. Het inleveren van tweedehands boeken 
kan tijdens openingstijden in de bibliotheek of bij één van de 
bibliotheekvrijwilligers thuis.  

 

Tijdens de open ochtend 
- Jongere kinderen kunnen iets leuks maken aan de knutseltafel.  
- Voor de oudere kinderen is er een speurtocht door de 

bibliotheek. Heb je die goed gemaakt? Dan krijg je altijd een 
prijsje! 

- Wie jarig is, trakteert… Aan de koffietafel wordt u daarom 
voorzien van koffie/thee en wat lekkers. 

- Er worden nieuw ingekochte boeken uitgeleend! 
- Er is een verkoop van nieuwe boeken (boekhandel Van der 

Boom) en tweedehands boeken. 
- Het themarek is gevuld met boeken die te maken hebben met 

het thema. Deze boeken blijven hier ongeveer 6 weken staan om 
uitgeleend te worden. 

- Er zijn tijdens de open ochtend ook gewoon collectebonnen te 
verkrijgen. 

  



 

De open ochtend in het kort 
Datum:   Zaterdag 29 december 2018 van 09.30-12.00 uur 
Activiteiten:  * Tentoonstelling werkstukken felicitatiewedstrijd 
  * Prijsuitreiking wedstrijd om 11.00 uur 
  * Verkoop nieuwe en tweedehandsboeken 
  * Innemen en uitlenen (nieuwe) boeken  
  * Knutselen 
  * Speurtocht 
  * Koffietafel 
 
 

Algemene informatie bibliotheek 
- De reguliere openingstijden zijn wekelijks op: 

Vrijdag van 19.00-20.00 uur 
Zaterdag van 10.30-11.30 uur 
 

- D.V. vrijdag 28 december is de bibliotheek GESLOTEN! 
D.V. vrijdag 4 en zaterdag 5 januari zijn we weer OPEN. 

 
- Wij hebben de volgende (jaar)abonnementen: 

A:  € 0,25 per boek per week 
B:  € 15,00 voor max. 3 boeken tegelijkertijd 
C:  € 30,00 voor max. 6 boeken tegelijkertijd 
D:  € 45,00 voor max. 9 boeken tegelijkertijd 
E:  € 65,00 voor max. 16 boeken tegelijkertijd 
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