Gegevens
bibliotheek

Bib aan huis

Hoofdbibliotheek Brecht

Lees je graag maar kan je (tijdelijk)
niet naar de bibliotheek komen?

Mudaeusstraat 9
2960 Brecht
03 330 12 80
info@bibliotheekbrecht.be

Dan is ‘Bib aan huis’ iets voor jou!

Filiaal Sint-Lenaarts
Dorpsstraat 60
2960 Brecht
03 313 69 44
bibsintlenaarts@brecht.be
Filiaal Sint-Job-in-‘t-Goor
Kerklei 2
2960 Brecht
03 636 20 55
bibstjob@brecht.be
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Wat mag ik lenen?

Onze bib…
Meer dan boeken
BIB AAN HUIS
Lees je graag maar is naar de bibliotheek gaan moeilijk
voor jou? Dan brengen wij de boeken, dvd’s en andere
materialen bij jou thuis.

Voor wie?
Ouderen, mindervaliden, langdurig zieken of andere
personen die in Brecht wonen en niet zelfstandig in de
bibliotheek geraken. Je kan ook tijdelijk gebruik maken
van deze dienst.

Hoe werkt het?
Een bibliotheekmedewerker komt een eerste keer
bij je langs om meer te vertellen over Bib aan huis.
In dit gesprek kan je aangeven welke boeken en
onderwerpen je voorkeur hebben. Wij maken dan een
pakket voor je klaar en brengen dit bij je thuis. Bij de
volgende afspraak wordt dit pakket weer opgehaald
en vervangen door een nieuw. Je mag je voorkeuren
telkens aangeven. Verder moet je niets doen. Wij
houden alle gegevens bij.
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Je kan een keuze maken uit de volledige collectie van
de bibliotheek. Hieronder vind je een greep uit ons
aanbod.
• Verschillende genres van romans
• Informatieve boeken over gezondheid, 			
wetenschap, natuur,…
• Grootletterboeken (boeken in een extra groot 		
lettertype)
• Daisy-boeken (luisterboeken op cd-rom voor 		
slechtzienden)
• Luisterboeken (voorgelezen boeken op cd-rom)
• Tijdschriften
• Cd’s
• Dvd’s
Wil je zelf al iets zoeken?
Neem dan een kijkje op: http://brecht.bibliotheek.be

Wat kost dit?
Om gebruik te kunnen maken van de ‘Bib aan huis’
moet je lid zijn van de bibliotheek. Je betaalt het
jaarlijkse lidgeld van 5 euro of 2,50 euro voor 65+.
Iets lenen is gratis, alleen voor dvd’s en cd’s betaal je
leengeld. De dienst aan huis is volledig gratis.

Wil je gebruik maken van Bib aan huis?
Neem dan contact op met de bibliotheek
via 03 330 12 80 of stuur een e-mail naar
info@bibliotheekbrecht.be.
Vervolgens maken we een afspraak met je.
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