De Bibliotheek Venlo komt bij u thuis

Het enthousiaste team van Boekendienst aan Huis staat voor u klaar!
Leest u graag maar lukt het u niet om zelf naar de Bibliotheek te gaan? Bijvoorbeeld omdat de
Bibliotheek niet bij u in de buurt is en u geen vervoer heeft. Of omdat u een handicap heeft of
herstellend bent van een operatie. Maak dan - eventueel tijdelijk - gebruik van de gratis
Boekendienst aan Huis van de Bibliotheek Venlo. Enthousiaste vrijwilligers brengen uw boeken
thuis en halen deze ook weer op. Connie de Beukelaer van de Bibliotheek Venlo hoort regelmatig
mooie verhalen van zowel de klanten als de vrijwilligers die de Boekendienst onderhouden.
Mooie verhalen
‘Boekendienst aan Huis is een service die de Bibliotheek Venlo al heel wat jaren verleent en die door
klanten erg wordt gewaardeerd. Mensen verheugen zich echt op het bezoek van de vrijwilliger. En de
vrijwilligers zelf laten mij ook weten hoe fijn ze dit werk vinden. Vaak komt dezelfde persoon
jarenlang bij iemand aan huis en weet zij precies welke boeken in de smaak vallen. Het is meer dan
alleen boeken brengen en halen. Ook even een kort praatje maken of samen koffie drinken en kijken
hoe het met iemand gaat.’
Wensenlijstje
Aanmelden voor de Boekendienst aan Huis gaat snel en eenvoudig. ‘Mensen kunnen zich via de mail
aanmelden of telefonisch. De enige voorwaarde is dat ze lid zijn van de Bibliotheek Venlo. Als de
vrijwilliger de eerste keer op bezoek gaat bekijkt ze samen met de klant wat de wensen en interesses
zijn. Hoeveel boeken wil iemand bijvoorbeeld maandelijks lezen en welke genres hebben de
voorkeur. Vaak krijg ik bij het eerste contact al het genre of bepaalde titels te horen en neemt de
vrijwilliger deze boeken mee bij het eerste bezoek.’
Nieuwe aanmeldingen
De Bibliotheek Venlo geeft graag meer aandacht aan deze mooie service. ‘Mensen die ik erover
vertel vinden het prachtig, maar ik merk dat de Boekendienst nog te weinig bekend is in de
gemeente Venlo. Ik weet zeker dat we meer klanten hiermee blij kunnen maken. Onze vrijwilligers
staan klaar om u, uw familie, vrienden of buren blij te maken met mooie boeken en tijdschriften. En
ze helpen u ook nog eens om nieuwe titels te ontdekken.’
Tot gauw bij de Bibliotheek Venlo, bij de Boekendienst aan Huis!
Aanmelden:
de Bibliotheek Venlo
info@bibliotheekvenlo.nl “Boekendienst aan Huis”
Of telefonisch via 077-3512446, vraag naar Connie de Beukelaer (dinsdag tot en met vrijdag). Connie
informeert u ook graag over de mogelijkheden die we hebben als u moeite heeft met lezen. Denk
hierbij aan grootletterboeken of speciale luisterboeken (passend lezen).

