
Aan huis 
gebonden?

Bijvoorbeeld door ziekte,  
een handicap of omdat je  

slecht ter been bent? Maak  
dan gebruik van de service  

de Bibliotheek aan huis! 

Bel 024 - 327 49 11  
of mail  

aanhuis@obgz.nl

Bibliotheken in:
Beek-Ubbergen • Bemmel • Beuningen • Elst • Ewijk • Gendt • 
Heteren • Huissen • Kekerdom • Lent • Leuth • Malden • Millingen  
aan de Rijn • Nijmegen • Ooij • Oosterhout • Overasselt • Zetten 

de Bibliotheek  
aan huis

iets voor jou? 



maart 2017 (wijzigingen voorbehouden)

De Bibliotheek  
aan huis zoekt regelmatig  

nieuwe vrijwilligers om boeken uit te 

zoeken en naar mensen te brengen en weer op te 

halen. Vrijwilliger worden? Bel 024-327 49 11  

of mail aanhuis@obgz.nl. Vrijwilligers krijgen  

een reiskostenvergoeding en een  

verzekeringsregeling. 

de Bibliotheek Gelderland Zuid

Mariënburg 29 • 6511 PS Nijmegen

www.obgz.nl • info@obgz.nl • telefoon 024 - 327 49 11

Volg ons: 

    bibliotheekgelderlandzuid           bieb024

De Bibliotheek aan huis is een 
service van de Bibliotheek 
Gelderland Zuid voor iedereen 
die niet in staat is om zelf een 
bibliotheek te bezoeken. Als je je 
aanmeldt, neemt een van onze 
medewerkers contact met je op 
om te bespreken wat voor jou de 
beste oplossing is.  
Onze vrijwilligers zorgen ervoor 
dat boeken en andere materialen 
die je wilt lenen, thuisgebracht 
en weer opgehaald worden. Deze 
service kost je niets als je een 
Alles-in-één-abonnement van de 
bibliotheek hebt. Met de 
Bibliotheek aan huis kun je de 
materialen extra lang lenen en 
betaal je geen te-laat-geld.  

Ken je zelf een vrijwilliger?
Je kunt ook gebruikmaken van de 
Bibliotheek aan huis als je zelf 
iemand kent die de boeken en 
andere materialen voor je wil 
brengen en halen. Als die 
vrijwilliger zijn of haar naam aan 
ons doorgeeft, kun je gebruik 
maken van de voordelen van deze 
service en krijgt jouw vrijwilliger 
een reiskostenvergoeding en een 
verzekeringsregeling. 

Bel 024 - 327 49 11  
of mail aanhuis@obgz.nl


