Persbericht

Roeselare, 3 april 2020

ARhus gaat digitaal door en organiseert afhaaldienst
voor aangevraagde bibliotheekmaterialen
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn sinds een aantal
weken alle afdelingen van ARhus en het jongeren #HACKpand in Roeselare gesloten.
Maar ARhus gaat door!
Digitale alternatieven
Via hun website www.arhus.be, Facebook en Instagram (@ARhus.Roeselare) biedt het
kenniscentrum heel wat digitale alternatieven aan. Met de vele tips voor volwassenen en
kinderen slaag je erin om er een ontspannende en leuke blijf in uw kot-paasvakantie van
te maken! Activiteiten worden uitgesteld naar het najaar of worden online georganiseerd.
Ook #HACKpand laat zich niet schaakmat zetten door Corona! Alle geplande #HACKs
gaan in de virtuele wereld door. Ben je tussen 14 en 20 jaar en wil je meedoen met
HACKmode, HACKtrack, HACKpodcast, … op afstand? Volg Jasper_ARhus (Facebook,
Instagram en YouTube) om via Jasper en Deniza op de hoogte te blijven van de nieuwste
coronaweetjes, tips en tricks om je niet te vervelen of om gewoon even te chatten.
Kortom, uit je kot komen hoeft in Roeselare eigenlijk niet!
Afhaaldienst bibliotheekmaterialen
“We begrijpen dat niet iedereen toegang heeft tot de digitale alternatieven. En dat sommige van
onze vaste bezoekers, maar ook mensen die nog geen lid zijn van ARhus, dreigen geïsoleerd te
raken zonder lees-, kijk- of luistervoer. Speciaal voor iedereen die er behoefte aan heeft, starten
we met een kosteloze afhaaldienst voor aangevraagde boeken, cd’s, dvd’s en games. We rekenen
dan ook op de burgerzin en solidariteit van iedereen om voorrang te geven aan zij die het echt
nodig hebben,” geeft Yves Rosseel, directeur van ARhus aan.

Een afhaalpakket aanvragen kan vanaf 6 april. Ophalen van pakketten kan vanaf 8 april
in ARhus De Munt en vanaf 15 april in de ARhus afdelingen Rumbeke en Beveren. Zo kan
je lekker dicht bij huis je pakket gaan afhalen en is jouw verplaatsing niet langer dan nodig!
1/ Bestel jouw pakket
- telefonisch op 051 69 18 00 (bereikbaar op weekdagen tussen 10u en 17u)
- of via het online formulier op www.arhus.be/afhaaldienst
Kies de boeken, cd’s, dvd’s en games die je wenst of reserveer een verrassingspakket dat
de medewerkers van ARhus samenstellen op basis van jouw voorkeuren.
 Je kan tot 10 materialen aanvragen (bovenop reeds uitgeleende items), waarvan
2 Nieuwmarkt-materialen en 3 games.
 Controleer bij voorkeur zelf in de catalogus van ARhus op www.arhus.be of de
aangevraagde materialen beschikbaar zijn. Zo niet, selecteert een ARhusmedewerker indien mogelijk een alternatief. Door de vele aanvragen kunnen er
geen garanties op beschikbaarheid gegeven worden.
 Een afhaalpakket aanvragen is gratis.
 Iedereen die lid is van ARhus kan eenmalig een beroep doen op deze service.
Ben je nog geen lid van ARhus, bel ons op 051 69 18 00.
Wens je als school, woonzorgcentrum, kinderopvang… lees-, kijk- of luistervoer
aan te vragen, stuur een mailtje naar info@arhus.be.
 De uitleentermijn bedraagt standaard 8 weken. De materialen worden
automatisch verlengd mocht dat nodig blijken. Je riskeert dus geen boete.
 Terugbrengen van uitgeleende materialen tijdens de coronasluitingsperiode kan
niet. Dit in het kader van de veiligheid en verspreiding van het COVID-19-virus,
want het is nog niet duidelijk hoelang het coronavirus overleeft op
geplastificeerde boeken.
 We kunnen maar een beperkt aantal aanvragen per dag laten afhalen. We
rekenen dan ook op de burgerzin en solidariteit van iedereen om voorrang te
geven aan zij die het echt nodig hebben, die zelf geen digitale alternatieven
hebben.
2/ De medewerkers van ARhus leggen op basis van je aanvraag een pakket voor je
klaar. Je kiest bij je aanvraag zelf waar en wanneer je het pakket wenst af te halen.
Gereserveerde pakketten worden klaargelegd uitsluitend op weekdagen, op verzoek van

het Federaal Crisiscentrum. Mochten de beschikbare momenten in de ARhus-afdelingen
in Rumbeke en Beveren niet toereikend zijn, kan deze capaciteit uitgebreid worden.
 ARhus De Munt: op weekdagen, tussen 10u en 17u
 ARhus afdeling Rumbeke: op maandag, woensdag en vrijdag, telkens tussen 14u
en 18u
 ARhus afdeling Beveren: op woensdag, tussen 16u en 18u
3/ Vraag je telefonisch een pakket aan, dan krijg je meteen bevestiging van je
afhaalmoment. Bestel je online, dan krijg je een bevestigingsmail. Daarin staat op welk
moment en waar je jouw pakket kan komen afhalen.
Hou je stipt aan deze afspraak, kom alleen en blijf ook niet onnodig lang! Uit
veiligheidsvoorzorgen wordt slechts 1 lener per tijdslot van 10 minuten toegelaten. Zo
wordt contact met andere bezoekers vermeden en blijft het risico voor zowel de bezoekers
als de medewerkers van ARhus beperkt.
“Onze medewerkers doen hun uiterste best om strikte hygiënische voorschriften toe te passen.
Toch adviseren wij de geleende materialen 72 uur in quarantaine te laten, gezien nog onduidelijk
is hoelang het coronavirus overleeft op boeken. De gezondheid van iedereen is nu het
allerbelangrijkste,” besluit Yves Rosseel.
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