De bibliotheek in het Lees- en OntmoetingsPunt
Meer dan duizend boeken!
In het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) staan meer dan duizend boeken. Er is voor elk wat
wils. Bijna alle boeken zijn geschonken door Molenhoekers. Een prachtig gebaar! Dank je wel
dorpsgenoten. Boeken aanleveren hoeft nu niet meer

De bibliotheek is eigenlijk een boekenuitleenservice. We kennen geen abonnement of
uitleentermijn en registratie. De uitleenservice is geopend op
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van 14.00-17.00 uur

Zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Dit zijn de standaard openingstijden van het Lees- en OntmoetingsPunt gevestigd in het
winkelcentrum van Molenhoek. Op deze tijden zijn er altijd gastheren of gastvrouwen
aanwezig die je te woord staan, informatie kunnen geven en desgewenst een kop koffie of
thee inschenken.
Lenen kost niets!
Onze bieb zit vol met boeken van hoge kwaliteit. We hebben nu ook een budget vrijgemaakt,
waarvan we maandelijks een aantal nieuwe boeken kopen. Die vind je aan de uiterste
linkerkant als je voor de boekenkast staat.
Alle boeken zij te leen: themaboeken, streekromans, jongerenboeken, peuterboeken,
hobbyboeken, kookboeken enzovoorts. Dat kost niets.

Een boek lenen
Je mag maximaal 2 boeken lenen. Laat de gekozen boeken, na het uitzoeken, even zien aan
de gastvrouw of gastheer. De uitleentermijn is maximaal 3 weken. Als je ze terugbrengt geef
ze dan aan de gastvrouw of gastheer. Dus niet zelf terugzetten.
Goed vertrouwen
Lenen is op basis van goed vertrouwen. De boeken en puzzels zijn voorzien van een sticker
van het Lees- en OntmoetingsPunt en dus herkenbaar. Behandel de boeken en puzzels als
jouw eigen boek of puzzel en zorg dat deze tijdig worden teruggegeven.

Wat heeft deze bibliotheek te bieden. Hoe is deze ingericht?
Er zijn themaboeken, streekromans, jong volwassenen, peuterboeken.
Deze boeken staan apart evenals de hobbyboeken zoals kookboeken en
een paar boeken in het Engels en Spaans. Evenals de boeken die de
laatste twee maanden nieuw in onze collectie zitten. Dit zijn de kasten
aan de linkerkant als je voor de boekenkast staat.
Helemaal rechts staan de reisboeken. Daartussen, het merendeel,
bestaat uit romans en thrillers waarvan een gedeelte valt onder
literatuur. Deze boeken staan op auteur gesorteerd. In totaal
hebben we een kleine 1000 boeken. Iedere maand komen er
minimaal 4 nieuwe boeken bij. Deze boeken maken we bekend in
onze nieuwsbrief.
Leestafel
Er is ook een grote leestafel met een variëteit aan tijdschriften, dagelijks een Gelderlander,
tijdschriften enzovoorts. Die worden niet uitgeleend. Je kunt ze wel ter plekke lezen.

Internetten
De leestafel heeft ook een scherm met toetsenbord zodat je kunt internetten en de krant
ook digitaal kunt lezen.

Wij hebben daarnaast veel legpuzzels die net zoals dat boeken geleend
kunnen worden. Hiervoor gelden dezelfde regels als de boeken. Alleen
per keer mag maar één legpuzzel worden geleend. Je kunt ook in het
LOP puzzelen.
Ontvang je nog geen nieuwsbrief waarin alle nieuwe boeken worden gepubliceerd en ook
alle activiteiten in het Lees- en OntmoetingsPunt, stuur dan een mail naar
info@dorpsraadmolenhoek met een verzoek om je emailadres op te nemen in ons
bestand.

