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Lener Katrien: “Eén keer per week kom ik met mijn zoon Torre naar de 
bibliotheek. Meestal spreekt hij direct Eric aan. ‘Ik zoek een boek over dino-
saurussen’, zegt hij dan bijvoorbeeld. Dat Eric dan helpt zoeken, vind ik zo 
leuk. Soms ligt er zelfs al een boekje klaar. Iets waarvan Eric wel dacht dat het 
Torre zou boeien. Dan voel je: hier ben je geen nummer. Zelf lees ik ook veel. 
Als ik geen goed boek heb, voel ik me onrustig. Ik ben altijd blij wanneer ik 
een vergeten lenersbriefje vind in een boek. Daar haal ik dan inspiratie uit. Op 
die manier vond ik Ik en jij van Niccoló Ammaniti. Mooi boek!”

Bibliotheekmedewerker Eric: “We hebben een trouw publiek. Na een tijdje weet 
je wie van thrillers houdt, wie van romantiek, en wie van dinosaurussen (lacht). 
Ik ga soms in de hoofdbibliotheek op zoek of laat boeken overkomen uit 
andere  filialen. We hebben hier niet de ruimte voor massaal veel boeken, 
daarom werken we naar onze lezers toe.” Dat het nogal meevalt met dat 

Lener Katrien over Bibliotheek 
Bloemekenswijk

“Soms leggen ze hier 
spontaan een boek
voor je klaar.”

Bibliotheek Bloemekenswijk
Francisco Ferrerlaan 275 A

Dinsdag van 15u30 tot 19u
Woensdag van 14u tot 17u
Zaterdag van 10u tot 12u30

Wil je weten of er een filiaal is 
in jouw buurt?
Surf naar:
www.stad.gent/openingsuren-adressen/
bibliotheken

Bibliotheek De Krook is niet één, maar wel zestien bibliotheken. In deze reeks nemen we je mee op een tournee 
langs alle filialen. We trappen af in Bibliotheek Bloemekenswijk, waar we met lener Katrien en bibliotheek-
medewerkers Eric en Patsy praten over de buurt, dinosaurussen en inspirerende lenersbriefjes. 

Eric en Patsy
Katrien: “Eric en Patsy zijn hier altijd. Ze kennen veel mensen bij naam en weten na een 
tijdje zelfs wat ze graag lezen. Boeken voor je zoeken, opvragen uit de hoofdbib. 
Niets is te veel gevraagd.”

De boekenboom
Eric: “Onze boom is ideaal om kinder- en jeugdboeken 
in de kijker zetten. Mijn collega Patsy is er zeer goed in 
om ‘m aan te kleden. Met Kerstmis, Halloween… hij ziet 
er altijd weer anders uit.”

aanbod, vertelt collega Patsy: “Als mensen hier voor het eerst komen, hoor je 
vaak: ‘Amaai, zoveel keuze, dat had ik niet verwacht van het kleine bibje om de 
hoek.’ Vind ik altijd zo leuk om te horen!”

Thuis in de wijk
Eric:  “Ik sta hier graag. Je kan veel doen voor de mensen in de buurt: ouderen 
helpen op de computer, kinderen op weg zetten met hun huiswerk… De mensen 
in de Bloemekenswijk hebben het niet allemaal even breed. Ik probeer te voor-
komen dat ze telaatgeld moeten betalen door ervoor te zorgen dat ze zeker de 
herinneringsmails ontvangen. Het zijn kleine dingen, maar toch. Als mensen 
hier met de glimlach buiten gaan, ben ik content.” 


