
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Wens je gebruik te maken van deze dienst, 
neem contact op met de bib 

op telnr 02 657 17 44 
of via e-mail bib@hoeilaart.be. 

 Je kan ons elke werkdag bereiken tussen 9 en 16 uur. 
 

Dan maken we een afspraak met een vrijwilliger  
die je zal opzoeken en het nodige doen voor de inschrijving. 

 
Eens ingeschreven, krijg je regelmatig  

een bezoekje van een vrijwilliger  
met een stapeltje boeken, cd’s, dvd’s… onder de arm  

en een fijne babbel voor wie dat wil. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bib Hoeilaart - Gemeenteplein 39 – 1560 Hoeilaart 
02 657 17 44 – bib@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be 

Openingsuren: ma 16 – 19u   di 9 – 12u   wo 13 – 17u 
do 16 – 19u   vr 9 – 12u   za 10 – 13u 

 
 
 
 
 

 
 
 

Je leest graag of wil wel eens een film 
zien, maar raakt niet in de bib?  
 
Dan is Bib aan Huis de oplossing.  
 
Een vrijwilliger brengt boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s … tot 
bij je thuis, zo vaak je wil, wanneer je wil. 
 
Hoe kies je?   
Je wensen worden tijdens het eerste bezoek door de 
vrijwilliger genoteerd. De bib stelt per lener een pakketje 
samen. Lees je graag detectives? Of liever een 
kooktijdschrift? Je mag natuurlijk lijstjes doorgeven van titels, 
schrijvers, films... Op www.hoeilaart.be/bib vind je in de 
catalogus het hele aanbod.  
 
Hoeveel mag je uitlenen?   
Dat kies je zelf. Het maximum aantal is 10. Zo zit er altijd wel 
iets tussen dat beantwoordt aan je smaak.  
 
Hoe lang mag je het houden?   
De normale uitleentermijn voor minder mobiele mensen is 6 
weken, maar je kan afspreken dat de vrijwilliger sneller terug 
komt of bijvoorbeeld pas om de 2 maanden.  

 
Moet je daarvoor betalen?   
Eenmaal je het jaarlijks lidgeld van 5 € 
betaald hebt, is alles gratis. Er is geen 
leengeld te betalen, ook niet als de 
boeken of films later dan 
voorzien ingeleverd worden. 



 
 

Wat kan je thuis laten bezorgen? 
 
Boeken, alle soorten en genres 
Romantische verhalen of streekromans, maar ook spannende 
thrillers, fotoboeken, informatieve boeken over de natuur of over 
de oorlog, of over Hoeilaart vroeger en nu… 
 

     
 
Films op dvd 
Vlaamse en andere films, ook natuurdocumentaires, reportages 
over verre landen, historische evocaties, opera, TV-reeksen… 
 

         

 
Tijdschriften 
De gekende weekbladen 
zoals Libelle, Knack, 
Humo en Trends. 
Informatieve 
maandbladen over 
natuur, koken, 
fotografie, gezondheid 
of handwerken…  
 

 
 
 
 
 

Hulpmiddelen die het lezen kunnen vereenvoudigen 
 
De bibliotheek heeft een ruime keuze voor als het lezen wat 
moeilijker wordt. 
 
Zo zijn er de groteletterboeken. Ze worden speciaal voor 
slechtzienden gedrukt 
in – de naam zegt het 
al – grotere letters.  
 
Of misschien luister 
je liever? Er zijn de 
luisterboeken op 
gewone cd en er zijn 
de Daisy-boeken.   
Deze zijn bedoeld 
voor personen met een leesbeperking. 
Je kan ze beluisteren met een Daisy-
speler (een eenvoudig toestel met 
grote, duidelijke knoppen) of op de 
computer. 
Met Daisy “lees” je een luisterboek 
als een gewoon boek. Je kan de 
snelheid van het voorlezen regelen, 
ergens stoppen met lezen en 
automatisch herbeginnen op die 
plaats. 
 
En er is de leesliniaal, 
een vergrootglas dat je 
op boek of tijdschrift of 
krant kan leggen. 
 
Deze  leeshulp-
middelen kan je ter 
kennismaking 
uitlenen in de bib. Vraag ernaar aan de vrijwilliger. 



 
 

 


