Meer informatie?
Bij belangstelling of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de bibliotheek, dat kan door te bellen of een
e-mail te sturen.
Vestiging

telefoon

Bibliotheek Akkrum

0566-651392 akkrum@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Balk

0514-602355 balk@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Bolsward

0515-572880 bolsward@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Joure

0513-412086 joure@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Jubbega

0516-462424 jubbega@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Koudum

0514-532120 koudum@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Lemmer

0514-561474 lemmer@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Makkum

0515-231385

makkum@bibliothekenmarenfean.nl
sintnicolaasga@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Sneek

0515-435240 sneek@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Wommels

0515-332000 wommels@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek Workum

0515-541623 workum@bibliothekenmarenfean.nl

www.bibliothekenmarenfean.nl

aan Huis

e-mailadres

Bibliotheek Heerenveen 0513-626675 heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl

Bibliotheek St. Nicolaasga 0513-431319

Bibliotheek

U leest graag
maar kunt niet
naar de bibliotheek
komen? Dan is de
Bibliotheek aan Huis
iets voor u!

Leest u graag, maar is naar de
bibliotheek gaan niet mogelijk voor u?
Dan brengen wij de boeken bij u thuis!
Hoe werkt het?
Een medewerker van de bibliotheek en een vrijwilliger komen bij
u langs om meer te vertellen over de Bibliotheek aan Huis. In dit
gesprek kunt u aangeven naar welke boeken en onderwerpen
uw belangstelling uitgaat. Vervolgens komt een vaste vrijwilliger
regelmatig nieuwe boeken bij u thuis brengen. De boeken worden
ook weer opgehaald.
Heeft u internet? Dan kunt u zelf in de catalogus van de bibliotheek
kijken welke (grootletter)boeken, luisterboeken, tijdschriften, films
en cd’s de bibliotheek heeft. U kunt boeken en andere media via de
website van de bibliotheek reserveren. Reserveren binnen Fryslân is
gratis, reserveren van media uit collecties buiten Fryslân kost € 4,per item. Het adres is: www.bibliothekenmarenfean.nl.
Is omgaan met de computer lastig voor u? U kunt de keuze van de
boeken met een gerust hart aan de vrijwilliger overlaten!

Wat kost het?
Om gebruik te kunnen maken van de Bibliotheek aan Huis moet u lid
zijn van de bibliotheek en minimaal een basisabonnement hebben.
Er zijn geen extra kosten verbonden aan de Bibliotheek aan Huis
service. Bent u nog geen lid van de bibliotheek? Dan schrijven wij u
graag in. U kunt ons bellen of een e-mail sturen.

Wilt u gebruik maken van
de Bibliotheek aan Huis?
Wanneer u gebruik wilt maken van de Bibliotheek aan Huis dan
kunt u ons bellen of een e-mail sturen. Vervolgens wordt er door de
bibliotheek een eerste afspraak met u gemaakt. U kunt ook tijdelijk
van deze service gebruik maken.

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger?
Als vrijwilliger beschikt u over goede sociale vaardigheden, u heeft
affiniteit met lezen en bent betrouwbaar wat betreft afspraken en
als persoon. U bezoekt met regelmaat één of meer bibliotheekleden
en voorziet hen van materialen van hun keuze. U brengt de geleende
media weer terug naar de bibliotheek.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken
door een e-mail te sturen naar
info@bibliothekenmarenfean.nl.

Op de
achterzijde vindt
u de contact
gegevens van de
bibliotheken.

