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Een vrijwilliger brengt  
boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s  

bij u aan huis.

BIB AAN HUIS

brengt  kleur  in uw 

LEVEN



Praktisch

Hoe vraag ik Bib aan Huis aan?

Geef een seintje aan het Lokaal Dienstencentrum of aan de bibliotheek in uw 
buurt. Een medewerk(st)er van het LDC maakt met u een afspraak voor een 
eerste bezoekje samen met de vrijwilliger.

Hoe start Bib aan huis?

Tijdens een eerste bezoekje luistert de medewerk(st)er van het LDC  
samen met de vrijwilliger naar uw wensen en vragen. U geeft uw naam, adres,  
geboortedatum en identiteitsnummer mee aan de vrijwilliger (of uw leners-
kaart als u er een hebt), zodat hij/zij een lenerskaart voor u kan aanvragen. 
U spreekt met de vrijwilliger af wanneer hij of zij iets kan brengen uit de  
bibliotheek.

Hoe loopt het verder?

De vrijwilliger gaat naar de bibliotheek, maakt voor u een keuze, leent 
het op uw kaart en brengt het bij u thuis. Dan spreekt u samen een nieuwe  
datum af, zodat de vrijwilliger het geleende materiaal bij u kan ophalen en  
tegelijk nieuw materiaal kan meebrengen.

Hoe dikwijls komt de vrijwilliger langs?

Dat spreekt u af met de vrijwilliger. Bent u een grote lezer dan kan dit  
wekelijks of tweewekelijks. Doet u wat langer over een boek, een tijdschrift,  
een cd ..., dan kan het bijvoorbeeld 1 x per maand. 

Wat als ik ziek word of naar het ziekenhuis moet?

Indien u ziek wordt, geeft u best een seintje aan de vrijwilliger. Lukt het niet om 
te verwittigen dan is dat ook geen groot probleem, u moet in elk geval nooit 
boete betalen voor te laat terugbezorgen.



Veelgestelde vragen over Bib aan Huis
Wat is Bib aan Huis?

Een vrijwillig(st)er van het Lokaal Dienstencentrum gaat voor u naar de  
bibliotheek en brengt uw keuze voor u aan huis. Hij/zij brengt nadien de  
materialen ook terug naar de bibliotheek. Alles is gratis!

Voor wie is Bib aan Huis bedoeld?

Als u niet op eigen kracht naar de bibliotheek kunt gaan en u leest toch  
graag of u houdt van muziek of film, dan kunt u gebruik maken van deze 
dienstverlening.

Wat kan ik lenen van de bibliotheek?

De bibliotheek heeft boeken, strips, tijdschriften, muziekcd’s, films op dvd, ... 
zowel voor volwassenen als voor kinderen.  
Al deze materialen kunt u gratis lenen!

Uit welke bibliotheek kan ik lenen?

De vrijwilliger kan voor u naar een bibliotheek in de buurt gaan en/of naar de 
Bibliotheek Zuid.

CENTRALE CONTACTGEGEVENS: 
Lokale Dienstencentra: Ann Van Hyfte 

E-mail: ldc.de.knoop@ocmwgent.be – tel. 09 266 45 80 
Bibliotheek Gent: Info en onthaal 

E-mail: bibliotheek.infoenonthaal@stad.gent – tel. 09 266 70 14



V
.u

.: 
P

au
l T

e
e

rl
in

ck
 -

 s
ta

d
ss

e
cr

et
ar

is
 -

 s
ta

d
h

u
is

, B
o

te
rm

ar
kt

 1
, 9

0
0

0
 G

e
n

t-
 2

0
15

 
15

_0
13

3
7LOKALE DIENSTENCENTRA:

LDC De Boei
Vaartstraat 2A - 9000 Gent

E-mail: ldc.de.boei@ocmwgent.be – tel. 09 266 34 88
Regio: Mariakerke, Bloemekenswijk 

LDC De Horizon
Ferdinand Lousbergskaai 12 – 9000  Gent

E-mail: ldc.de.horizon@ocmwgent.be – tel. 09 266 88 55
Regio: Gentse binnenstad, Dampoort, Macharius-Heirnis

LDC De Knoop
Hundelgemsesteenweg 125 - 9050 Gent-Ledeberg

ldc.de.knoop@ocmwgent.be  [T] 09 266 45 80
Regio: Ledeberg, Moscou-Vogelhoek

LDC De Waterspiegel 
Meulesteedse steenweg 510 – 9000 Gent

E-mail: ldc.de.waterspiegel@ocmwgent.be – tel. 09 266 30 50
Regio: Muide-Meulestede, Wondelgem, Kanaalzone 

LDC De Regenboog 
Lucas de Heerestraat 83 – 9000 Gent

E-mail: ldc.de.regenboog@ocmwgent.be – tel. 09 266 34 34
Regio: Zwijnaarde, Stationsbuurt Noord en Zuid, Nieuw Gent-UZ 

LDC De Thuishaven 
Neuseplein 33 – 9000 Gent

E-mail: ldc.de.thuishaven@ocmwgent.be -  tel. 09 266 34 66
Regio: Tolhuis-Sluizeken-Ham, Rabot-Blaisantvest, Afrikalaan

LDC De Vlaschaard
Jubileumlaan 219 – 9000 Gent

E-mail: ldc.de.vlasschaard@ocmwgent.be - tel. 09 266 93 44
Regio: Watersportbaan, Drongen, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee

LDC Speltincx: 
Meersemdries 4 – 9000 Gent

E-mail: ldc.speltincx@ocmwgent.be - tel. 09 266 38 96
Regio: (Oud) Gentbrugge, Groot Begijnhof, Scheldestraat, Scheldeoord

LDC Ten Hove
Begijnhofdries 15 – 9000 Gent

E-mail: ldc.ten.hove@ocmwgent.be - tel. 09 266 88 88
Regio: Brugse Poort-Rooigem, Elisabethbegijnhof-Papegaai, Ekkergem

LDC Wibier
Antwerpse steenweg 768 – 9040 Gent-Sint-Amandsberg

E-mail: ldc.wibier@ocmwgent.be – tel. 09 266 31 00
Regio: Sint-Amandsberg, Oostakker 

OCMW GENT 


