
DIENST BIB-AAN-HUIS 
 

Voor wie 

Wie niet mobiel genoeg is om zelf naar 

de bibliotheek te komen, kan een 

beroep doen op de dienst Bib-aan-

Huis. Een bibliotheekmedewerker 

komt dan zelf naar je toe met jouw 

bibliotheekboodschappen. 

 

Hoe werkt het 

Denk je dat Bib-aan-Huis iets voor jou 

is, of voor iemand in je naaste 

omgeving? Neem dan contact met ons 

op. Kort daarop komt een medewerker 
bij je langs om kennis te maken. We 

horen wat je wensen zijn en welk soort 

materialen je wil lenen. We spreken 

ook af wanneer we op bezoek komen. 

 

Kostprijs 

Je betaalt gewoon het lidgeld van de 
bibliotheek (5 euro). De dienst zelf is 
gratis. 

Ook het lenen van boeken is gratis.  

Enkel voor cd’s en dvd’s vragen we 

een kleine bijdrage. 

 

 

 

Contact 

056/43 35 40 

bibliotheek@wevelgem.be 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aangepaste boeken 

Voor mensen die de gewone druk 

niet goed kunnen lezen, is er bij 

de romans een uitgebreide en 
actuele collectie groteletter-

boeken. 

In samenwerking met de 

Luisterpuntbibliotheek kunnen we 
je laten kennismaken met luister-

boeken. Dit zijn digitale schijfjes 

waarop het boek ingesproken 

werd. Je kan die beluisteren op 

een pc of op een Daisy-speler die 

ook in de bibliotheek beschikbaar 
is. 

Je kan ook zelf rechtstreeks lid 

worden van de Luisterpunt-

bibliotheek. Meer info vind je op 

www.luisterpuntbibliotheek.be 

Of vraag het ons in de bib! 
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