Persbericht
Wethouder Weesp Leon de Lange reikt boekenpakket Bibliotheek Gooi en meer Thuis uit aan
mevrouw Kerkheide
Leon de Lange, de wethouder van Weesp, bracht vanmiddag een boekenpakket van Bibliotheek
Gooi en meer Thuis tot aan de voordeur bij een verheugde Mevrouw Kerkheide.
Mevrouw Kerkheide; 'Ik hou zoveel van lezen, wat fijn dat deze dienst ook nog even blijft als de
bibliotheek weer open is'. De wethouder voegde daar instemmend aan toe; 'De boeken worden met
plezier bij u aan de deur gebracht'.
Hoewel de bibliotheek binnenkort weer opengaat en de AfhaalBieb vandaag van start is gegaan,
kunnen Mevrouw Kerkheide en alle 67+ leden die niet naar de bibliotheek kunnen komen op deze
manier toch boeken lezen. En het mooie is; zijn de boeken uit? Dan wordt een nieuw pakket op
dezelfde manier besteld en tot aan de voordeur thuisgebracht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bibliotheek Gooi en meer Thuis
Dè boekenbezorgdienst voor alle leden van 67+. Een boekenpakket bestaande uit vijf boeken van
verschillende genres naar keuze (Thrillers en Detectives, Romantisch, Literair, Streekroman,
Sciencefiction en Grootletterboeken), worden conform de hygiëneregels van het RIVM,
samengesteld en daarna binnen 4 werkdagen bij de mensen, tot aan de voordeur, thuisgebracht.
Bel de Helpdesk van Bibliotheek Gooi en meer op werkdagen tussen 9:00-17:00 uur op 085-2085418
of regel het via de website door het Bibliotheek Gooi en meer Thuis formulier in te vullen op
www.bibliotheekgooienmeer.nl
Naast deze extra dienst voor 67-plussers is er voor alle andere leden de AfhaalBieb, die vandaag
gestart is. Kijk voor meer info op onze website. Ook is er nog steeds de Online Bibliotheek, die voor
voor oneindig veel leesplezier zorgt. Zo biedt de ThuisBieb-app (beschikbaar in de App Store en via
Google Play) tot wel 100 e-boeken voor jong en oud. Gratis, dus ook voor niet leden. En er is meer;
in de LuisterBieb vind je -ook gratis- heel veel extra fijne luisterboeken voor kinderen en hun ouders.
Nog geen lid van de Bibliotheek? Ook dat regel je via de Helpdesk en de website. En wist je dat
kinderen tot 18 jaar zelfs gratis lid zijn? Kijk voor alle (online) mogelijkheden op
www.bibliotheekgooienmeer.nl

