
Antwoord op  
veelgestelde vragen

Bekijk een VR-impressie  
met je telefoon 

Kijk op pagina 2 voor antwoord op  
allerlei vragen over openingstijden,  

faciliteiten en de nieuwe bieb!

Scan de QR-codes op de afbeeldingen met  
de camera of QR-scanner app op je smartphone 

en neem vast een kijkje in de nieuwe hub!

Roden

De bieb gaat 
verbouwen!

Bibliotheek en hub Roden:  
de ontmoetingsplek voor iedereen!

D
e b ieb  gaat  verbou wen

De bieb gaat verbouw
en

Bieb + hub

2023

doe mee 
plein

Klik hier of scan de code  
met je smartphone camera!

Een nieuwe bibliotheek en een hub:  
een knooppunt van kennis, vervoer, 
horeca en ontspanning. 
Maar wat is een hub? Een hub is een  
plek waar je kunt overstappen van het 
ene naar het andere vervoersmiddel 
(fiets, auto, bus, taxi), waarbij de nadruk 
ligt op beleving. Drink er een kop koffie 
terwijl je op de bus wacht, of maak er 
een werkafspraak. Kom lekker lezen 
of studeren.  Laad snel je telefoon op 
voordat je de bus instapt. 

Impressie van de nieuwe bibliotheek 
Om de hub te realiseren, gaat de 
bibliotheek verbouwen. Zo gaan we  

de entree verplaatsen zodat die aansluit 
op de Busbrink. Het wordt een herkenbare 
entree; een warm welkom voor iedereen! 
Binnen kun je droog en aangenaam op de 
bus wachten, ondertussen een tijdschrift 
lezen en andere mogelijkheden van de 
bibliotheek verkennen.

Wat vind je straks in de nieuwe 
bibliotheek?
De Konditorei in Roden gaat een 
koffiehoek organiseren waar je een 
drankje met wat lekkers kunt nuttigen. 
Bij mooi weer kun je eventueel lekker 
buiten zitten. Centraal in de bibliotheek 
staat straks een Noordenveld-kast waar  

je in één oogopslag kan zien wat er te 
doen is op gebied van cultuur, winkelen 
en recreatie. 
Als bezoeker zul je positief verrast worden 
door de aansluiting met de omgeving en 
de koppeling naar meerdere voorzieningen 
in Roden en omliggende dorpen. 

Er komt een Doe-mee-plein: een plek 
waar je ondersteuning kunt krijgen bij 
het organiseren van je dagelijks leven. 
Je kan hier terecht voor persoonlijk 
advies, praktische hulp, leer- of 
ontwikkelbehoefte, non-formeel leren of 
sociale activiteiten. Naast de individuele 
spreekuren biedt het Doe-mee-plein 

ruimte voor studieplekken, workshops, 
trainingen en voorlichtingen. Het plein 
vormt daarmee niet enkel een locatie 
waar je terecht kan voor concrete 
antwoorden op je vragen, maar ook 
een plek waar je kan werken aan je 
persoonlijke groei.

Kijk alvast rond in een VR-impressie  
van het Doe-mee-plein
Het gebouw en de omgeving wordt 
voor iedereen toegankelijk. Er komt 
een openbaar toilet dat van buitenaf 
toegankelijk is voor iedereen. Het 
toilet heeft ruime openingstijden, is 
zelfreinigend en hufterproof.   
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21  veelgestelde vragen De hub is voor iedereen

Ben je ZZP-er?

Reizigers en bezoekers 
buiten Roden

Breng je een bezoek aan Roden? Onderweg je 
waterfles vullen? Rustig op het ov wachten?  
Of nog even naar het toilet voor je de bus instapt? 
Reis dan via de hub in Roden.  
Reis bewust, reis via hubs. 

Graag ontmoeten we je straks in onze nieuwe hub/bibliotheek!

Medewerkers en vrijwilligers 
van de bibliotheek

Heb jij ideeën 
waarmee  
we de Bieb  
nog mooier  
kunnen maken? 
Je mag altijd meedenken!  
Stuur een e-mail naar  
info@bibliotheekroden.nl  
of kom langs op onze  
tijdelijke locatie.

De hub in Roden is volop  
in ontwikkeling.  
Over een tijdje is de Hub  
een fijne ontmoetingsplek  
voor iedereen. 

Wil je op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws en
de ontwikkelingen rondom  
de HUB? Kijk dan op  
bibliotheekroden.nl/hub

Inwoners en bibliotheekbezoekers

Wil je gezellig met iemand bijpraten onder het genot 
van een lekkere kop koffie? Ben je op zoek naar een fijne 
plek om rustig te studeren, te werken of te lezen?  
Of wil je weten wat er in de omgeving te doen is?  
Loop dan eens binnen om een blik te werpen op  
onze Noordenveldkast. 

Natuurlijk kun je ook even binnenwippen als je op  
de bus moet wachten. Een krant of tijdschrift ligt 
er voor je klaar. Binnenkort ben je welkom op de 
vernieuwde hub Roden!

Vragen van klanten waar wij antwoord op geven: 

1   Wanneer gaat de bieb dicht?  
De bibliotheek is van maandag 20 maart t/m maandag 10 april 
gesloten. De tijdelijke bibliotheek is open vanaf dinsdag 11 april 
op Wilhelminastraat 20a in Roden.

2   Waarom gaat de bieb dicht?  
De bibliotheek gaat dicht voor een verbouwing.

3   Wat gaat er gebeuren in de bieb?  
De bibliotheek Roden is na de verbouwing dé ontmoetingsplek 
voor iedereen. Hierbij ligt de nadruk op beleving. Zo kunnen 
bezoekers gebruik maken van een kop koffie, trainingen en/of 
workshops volgen op het doe-mee-plein of gewoon lekker rustig 
een boek kunnen lezen. De bibliotheek is er voor iedereen. 

 
4   Waar kan ik mijn boeken inleveren als de bieb dicht is?  

Je kunt je boeken tijdens de sluiting van 3 weken inleveren 
bij de bibliotheek in Norg en Peize en elke andere bibliotheek 
in Drenthe. Met de inleverdatum van materialen die je thuis 
hebt, hebben wij rekening gehouden; deze valt niet in deze drie 
weken. Je kunt vanaf dinsdag 11 april je boeken weer inleveren 
op de tijdelijke locatie.

5   Moet ik dan ook te-laatgeld betalen? 
  Omdat de inleverdatum van je materialen niet in deze periode 

valt, hoef je dus geen te-laatgeld te betalen.  
 
6   Kan ik ook mijn reservering ophalen tijdens de drie  

weken sluiting?  
Omdat de bibliotheek gesloten is, kun je jouw gereserveerde 
boek pas ophalen als we op de tijdelijke locatie opengaan.  

7   Waar is de tijdelijke locatie?  
Vanaf dinsdag 11 april zijn wij geopend op een andere locatie: 
Wilhelminastraat 20a in Roden.

8    Wat zijn de openingstijden?  
Maandag 13.00 - 17.00 uur                                                                                                                                  
Dinsdag 13.00 - 17.00 uur                                                                                                                                 
Woensdag 13.00 - 17.00 uur                                                                                                                           
Donderdag 13.00 - 19.30 uur                                                                                                                                  
Vrijdag 13.00 - 17.00 uur 
Zaterdag is de bibliotheek op de tijdelijke locatie gesloten  

 
9    Is daar ook een boekenbrievenbus?  

Er is géén boekenbrievenbus op de tijdelijke locatie.  
Bibliotheek Norg en Peize hebben wel een boekenbrievenbus.

10   Welke voorzieningen zijn er in de tijdelijke locatie? 
• Publiekscomputer 
• Printer 
• Selfservice-apparatuur 
• Beperktere collectie boeken voor volwassenen en jeugd 
• Kranten en tijdschriften 
• Leestafel

11  Waar blijft het Taalhuis? 
  Het Taalhuis verhuist mee naar de tijdelijke locatie.  

Het inloopspreekuur op woensdagmiddag blijft ongewijzigd 
van 14.00 tot 15.00 uur.

12   Verhuist de Rabobank ook mee?  
Ja, de openingstijden op de tijdelijke locatie blijven gelijk: 
Dinsdag  13.00 - 17.00 uur 
Donderdag  13.00 - 17.00 uur

13   Waar kan ik terecht met mijn digitale vragen en vragen 
rondom het IDO?  
Je kunt hiervoor terecht op de tijdelijke locatie. 
Openingstijden Informatiepunt Digitale Overheid (IDO): 
Maandag 13.00 - 15.00 uur (tevens Digitaal Inloopspreekuur) 
Donderdag 17.00 - 19.00 uur

14   Zijn er boeken op de tijdelijke locatie? Komen er nieuwe 
boeken binnen?  
Ja, een deel van onze collectie verhuist naar de tijdelijke  
locatie. Er zijn boeken voor volwassenen en jongeren,  
verdeeld over de diverse genres (roman, thriller, literatuur  
en informatief) en leeftijden.  
Nieuw aangeschafte boeken zijn ook verkrijgbaar op deze 
locatie. Wil je een boek dat niet beschikbaar is, dan kun je  
dit reserveren en op de tijdelijke locatie laten bezorgen. 

 
15   Is er ook een koffietafel?  

Er is een leestafel waar je een krant of tijdschrift kunt lezen.
Als hierover meer bekend is, delen we dit op de website: 
bibliotheekroden.nl/hub

 
16   Zijn er ook activiteiten in de tijdelijke bibliotheek? Zoals 

Kleintje Bieb?   
Vanwege de beperkte ruimte zullen er weinig activiteiten zijn. 
Houdt onze wekelijkse Nieuwsbrief en agenda op de website  
in de gaten voor het actuele overzicht.

 
17   Waar vind ik meer informatie?  

Meer informatie vind je hier: 
• Op de website www.bibliotheekroden.nl  
• Op de Facebookpagina van de bibliotheek  
•  In de Nieuwsbrief die wekelijks verstuurd wordt.  

Abonneren op de nieuwsbrief? Dit kan via de website  
of kom langs in de bibliotheek.

18   Wanneer gaat de nieuwe bibliotheek open?   
De exacte datum weten we nog niet. Zodra hierover meer 
bekend is, delen we dit via alle kanalen. 
Op bibliotheekroden.nl/hub is alle actuele informatie te vinden. 

19   Ik ben het ergens niet mee eens, waar kan ik terecht?  
Je kunt: 
• de bibliotheek bellen naar 088 –0128000                                                                                        
• mailen naar info@bibliotheekroden.nl                                                                               
• langskomen in de bibliotheek

20   Kan ik langs komen om lid te worden of mijn abonnement  
te wijzigen?  
Ja, dat is mogelijk tijdens de openingstijden

21   Het lukt me vanwege de nieuwe openingstijden niet meer  
om langs te komen, hoe nu verder?  
Je kunt met je abonnement boeken lenen in Norg en Peize  
en in alle overige bibliotheken in Drenthe. Als dit voor jou niet 
mogelijk is, neem dan met ons contact op. We kijken dan hoe  
we je kunnen helpen.  

Ook voor jou is er plaats om rustig te werken of met een klant 
af te spreken. Koffie en wat lekkers is binnen handbereik. 
Zoek je voor jouw vereniging, organisatie of onderneming 
ruimte voor een overleg of een bijeenkomst? Kom bij ons langs 
om te kijken wat er mogelijk is. 
Of heb je een leuk idee voor een activiteit voor de inwoners van 
Noordenveld dat aansluit bij de bibliotheek? Loop eens binnen 
om te overleggen of we dat samen op kunnen pakken.

We doen ons 
best om je zo 
goed mogelijk 
te informeren 
over alle 
ontwikkelingen!
Op de hoogte blijven? Houd 
onze website in de gaten voor 
meer nieuws, zo mis je niets!  
Ga naar bibliotheekroden.nl/hub 
of scan de scan de QR-code.
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Bieb + hub

2023

de fabriek

Aandacht voor  
de kleintjes

De Fabriek is er voor experimenteerders 
van 8 jaar en ouder! 
In de Fabriek komen mediawijsheid, 
leesbevordering en 21ste-eeuwse 
vaardigheden op een speelse 
manier samen. Hier gaat het om 

experimenteren, onderwijs, ervaring 
opdoen en ondernemen. Een plek waar  
je van alles kan ontdekken. 

En ja, er mag iets misgaan!  
Je leert door uit te proberen.   

Er is ruim aandacht voor kinderen! De Speelhoek wordt een aantrekkelijke plek voor 
onze jongste bezoekers. Een plek om te spelen, te lezen, te leren en te ontdekken.  
De Speelhoek is er voor kleintjes van 0 tot en met 8 jaar.  

Bieb + hub

2023

de speel-
plaats

Uitproberen in  
De Fabriek

Houd onze website in de gaten voor meer 
nieuws, zo mis je niets!
Ga naar bibliotheekroden.nl/hub

Je kunt ons natuurlijk  ook volgen op  
sociale media:

 @bibliothekennoordenveld

 @bibliothekennoordenveld

Op de hoogte blijven  
van alle ontwikkelingen?

D
e b ieb  gaat  verbou wen

De bieb gaat verbouw
en
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