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Start van een gratis «Take Away» dienst te Evere

Aangezien we ons ervan bewust zijn dat het tegenwoordig moeilijk is om je zinnen te verzetten 

en om de kinderen bezig te houden tijdens de lockdown, is de gemeente Evere gestart met 

een “Take away” dienst voor boeken van haar Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek.

Aangezien je je ook moet kunnen amuseren om de moraal hoog te houden, zal de spelotheek 

van Evere eveneens werken met een Take away dienst voor zijn spelletjes.

Hoe werkt dit ?

Je dient ingeschreven te zijn in het netwerk van de Brusselse Bibliotheken.

Kies jouw boeken en spelletjes uit de volgende catalogussen:

 • Catalogus van de bibliotheek Herman Teirlinck 

 • Catalogus van de bibliotheek Romain Rolland

 • Catalogus van de spelletjes van de spelotheek

Stuur een mail naar de betrokken dienst om jouw boek en/of spel te reserveren:

	 •	Bibliotheek	Herman	Teirlinck: bibliotheek@evere.brussels

	 •	Bibliotheek	Romain	Rolland: romain.rolland@evere.brussels 

	 •	Spelotheek: ludotheque@evere.brussels 

Het gemeentepersoneel zal je bestelling bevestigen, samen met de dag en het tijdstip van 

afhaling. Afhalingen zijn mogelijk op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30.Eén 

persoon zal, met mondmasker en wegwerpbare handschoenen, aanwezig zijn om je de 

boeken of spelletjes te overhandigen. Deze zullen ingevoerd worden op jouw klantenaccount 

voor de opvolging, maar worden niet aangerekend. Dit systeem is volledig gratis.

Gezien de situatie, werden er een aantal maatregelen genomen om de regels voor basis hygiëne 

zo goed mogelijk te respecteren. De spelletjes zijn echter te groot om in een zak te steken, en 

worden dus zonder verpakking afgegeven, op verantwoordelijkheid van de huurder

Het terugbrengen van de boeken en spelletjes zal pas mogelijk zijn na de lockdown. 

Ze moeten gedeponeerd worden in de doos voor de inkom. Deze worden dan aan de kant 

gezet en één voor één gedesinfecteerd met een aangepast product.
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