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Verhuizing FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde 
April wordt een bijzondere maand voor FlevoMeer Bibliotheek. De vestiging in Zeewolde 

keert namelijk terug naar haar oorspronkelijke locatie aan de Kerkstraat. 

Vanwege deze verhuizing is de bibliotheek van maandag 11 april tot en met zaterdag 30 

april gesloten. Er wordt over deze sluitingsperiode geen te laat geld berekend. De 

uitleentermijn van materialen wordt automatisch verlengd tot 6 weken. Bibliotheekleden 

kunnen in de andere vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek materialen lenen. Via de 

website is het mogelijk te verlengen en te reserveren met de mogelijkheid de materialen 

op te halen in een andere vestiging. www.flevomeerbibliotheek.nl  

Vanaf maandag 2 mei, 10.30 uur is iedereen weer van harte welkom in de bibliotheek 

aan de Kerkstraat 2. 

 

Nieuwe openingstijden 

De bibliotheek in Zeewolde gaat op de ochtenden “onbemand” open. Dat betekent dat de 

bibliotheek open is om te lenen en te lezen, maar dat er dan geen bibliotheekpersoneel 

aanwezig is voor informatie en advies.  

Vanaf maandag 2 mei zijn de nieuwe openingstijden als volgt: 

Maandag t/m donderdag van 10.30 -17.30 uur en op vrijdag van 10.30 tot 21.00 uur. Op 

zaterdag is de bibliotheek van 10.00-14.00 uur geopend. 

Elke middag vanaf 13.00 uur is deskundig personeel aanwezig en kunt u bij hen terecht 

met uw vragen. Op de avond en de zaterdag is altijd personeel aanwezig. 

 

Vernieuwde bibliotheek 

Aan de hand van zogenaamde werelden met de thema’s ‘liefde en leven’, ‘literatuur en 

cultuur’ en ‘spannend en actief’ en werelden voor de jeugd is het gemakkelijk zoeken 

naar de mooiste boeken, films en meer.  

Op de eerste verdieping is de collectie voor de jongste kinderen geplaatst evenals de 

wereld “liefde en leven”. Tevens is op deze verdieping de activiteitenruimte  gesitueerd 

waar ook het maandelijkse iPad café en E-book café worden gehouden en in de 

winterperiode de Biebios films worden vertoond. 
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Noot voor de redactie 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

Ellen Meijer 
T 088 008 0761 

E e.meijer@flevomeerbibliotheek.nl 
 
  

http://www.flevomeerbibliotheek.nl/

