
DE BIEB KOMT 
NAAR U TOE 
Als u, om wat voor reden ook, 
aan huis gebonden bent, 
maak dan gebruik van de
Bibliotheek aan huis. 
Een speciale service voor 
bibliotheekleden.
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DE BIBLIOTHEEK KOMT NAAR U TOE 
Als u, om wat voor reden ook, aan huis gebonden bent, maak dan gebruik van 
de Bibliotheek aan huis. Een speciale service voor bibliotheekleden. Een vaste 
vrijwilliger brengt de materialen die u wilt lenen bij u thuis. U mag extra lang lenen 
en in overleg met u worden de materialen regelmatig geruild.

Hoe het werkt 

Wij bezoeken u thuis nadat u uw 
voorkeur uit de collectie heeft aangeven. 
Alle materialen komen hiervoor in 
aanmerking: zowel streekromans, 
literatuur, informatieve boeken als 
gesproken boeken, tijdschriften en films. 

Er zijn ook speciale materialen voor 
mensen die slechter gaan zien: groot 
letterboeken in verschillende genres 
en luisterboeken op daisy-roms. 
Een speciale daisy-speler kan ter 
kennismaking voor een bepaalde 
periode worden geleend. 

U maakt uw keuze en de Bibliotheek aan 
Huis contactpersoon zorgt regelmatig 
voor het omruilen van de materialen. 

Als u nog geen lid bent dan kunnen 
wij dat bij u thuis regelen. Een 
vaste vrijwilliger uit ons zorgvuldig 
samengestelde team brengt de 
materialen die u wilt lenen bij u thuis 
en regelt het lidmaatschap.

Wilt u gebruik maken van 
de Bibliotheek aan huis? 

  Neem contact op met de Bibliotheek 
aan Huis coördinator Connie de 
Beukelaer. Stuur een e-mail naar 
cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl 

 of bel met 077-351 24 46.
  Vervolgens wordt er een afspraak 

met u gemaakt voor een 
kennismakingsgesprek, waarin u 
aangeeft welke boeken, tijdschriften 
en ander materiaal u graag wilt 
lenen. 

  Daarna wordt u regelmatig bezocht 
door de vrijwilliger die de gewenste 
materialen bij u thuis brengt.

BIBLIOTHEEK 
AAN HUIS 
Vragen of meer informatie? 
Neem contact met ons op 
077-351 24 46
info@bibliotheekvenlo.nl 
www.bibliotheekvenlo.nl 

Wij zijn er voor u


