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locaties 
dbieb is altijd dichtbij: in 
stad, wijk en dorp. Thuis 
én op school. De centrale 
vestiging van dbieb vind 
je in de Blokhuispoort 
in Leeuwarden. Ook in 
Grou, Burgum, Gytsjerk 
en Stiens hebben 
we een vestiging. 
Daarnaast is dbieb 
actief op basisscholen 
en in diverse wijken in 
Leeuwarden. 

Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
Postbus 2556
8901 CE Leeuwarden
058 - 234 77 77
leeuwarden@dbieb.nl

dbieb 
wise-
app
Ook via je smartphone 
of tablet heb je dbieb 
binnen handbereik. Met 
de Wise-App regel je 
allerlei dbieb-zaken, zoals 
reserveren en verlengen. 
Ontvang ook leestips 
of lijstjes met nieuwe 
aanwinsten. Handig toch? 
Voor Apple en Android. 

Hoeveel media 
mag ik lenen?
Met een basisabonnement 
mag je maximaal vijftien media 
lenen waarvan zeven boeken /
tijdschriften per keer. Met een 
comfort abonnement mag je 
per keer maximaal dertig  
media naar keuze lenen.

Té laat met terug-
brengen, wat nu? 
Wanneer je media ná de  
uitleentermijn terugbrengt, 
betaal je te-laat-geld.  
Dit kun je voldoen via de 
betaal stations in dbieb 
of via onze website. 

Meer weten over onze service? 
Kijk op dbieb.nl of vraag één 
van onze medewerkers. 

veel gestelde 
vragen en 
antwoorden
Hoe word ik 
lid van dbieb?
Schrijf jezelf in bij een 
vestiging van dbieb (neem 
wel je legitimatie mee). 
Je kunt je ook inschrijven via 
dbieb.nl. Een lidmaatschap 
is twaalf maanden geldig. 

Hoe kan ik media 
reserveren en 
verlengen?
Je kunt media reserveren 
en verlengen (maximaal 
twee keer) via dbieb.nl, de 
catalogus schermen in onze 
vestigingen en de Wise-App. 

Wie je ook 
bent, wat 
je leeftijd, 
achtergrond, 
opleiding of 
interesse ook 
is: dbieb is er 
ook voor jou. 
In deze folder 
lees je wat 
dbieb je te 
bieden heeft. 
En hoe je de 
wereld van 
dbieb kunt 
ontdekken. 

wegwijs in dbieb

dbieb. 
meer 

zien 
dan je 

zag



te doen 
Bij dbieb is altijd wat leuks 
te doen voor kinderen en 
volwassenen. Het hele 
jaar door hebben we 
een boordevol programma.

  Volwassenen

Onze doe-collectie 
bestaat uit cursussen, 
workshops, lezingen, 
colleges, evenementen en 
voorstellingen. Bij dbieb kun 
je jezelf op duizend-en-een-
manieren uitdagen, inspireren 
en ontwikkelen.

 Jeugd

In dbieb lees je wat je nog 
niet eerder las, doe je wat 
je nog niet eerder deed en 
zie je wat je nog niet eerder 
zag. En dat is heel veel. Kijk 
maar eens naar alle toffe 
workshops, voorleesuurtjes 
en voorstellingen. Van de 
allerkleinsten tot de pubers 
in de dop: dbieb heeft voor 
elke leeftijd een  
passend uitje.

 Leren

Wil je beter Nederlands 
leren? Meer weten over 
computers? Zoek je een 
plek waar je terecht kunt 
met allerlei vragen over 
werk, geld, recht, digitale 
overheid? Je bent welkom 
bij dbieb! Om een cursus 
te volgen, een spreekuur te 
bezoeken of aan te sluiten 
bij een oefengroep.

blijf leren
Bij dbieb denk je al snel aan 
boeken. Maar je kunt er 
ook leren, jezelf verdiepen. 
Bezoek eens één van onze 
workshops, cursussen 
of lezingen. 

blijf kijken en maken
Bij dbieb kun je genieten 
van kunst, voorstellingen 
en optredens. Of gebruik 
maken van allerlei cursussen 
en activiteiten die jouw 
creativiteit aanwakkeren.

   
blijf lezen, 
luisteren en kijken
Romans, informatieboeken, 
dvd’s, luisterboeken en 
tijdschriften. In dbieb vind 
je een enorme collectie aan 
media. Wat je interesse, 
leeftijd of achtergrond ook is: 
bij dbieb vind je wat je zoekt. 

blijf ontmoeten
Bij dbieb vind je altijd plek 
om elkaar te ontmoeten. 
Ook als je (nog) geen lid 
bent. Om te werken, te 
studeren of samen een 
schoolproject te doen. 
Lekker lummelen mag 
natuurlijk ook of drink een 
kop koffie in Café de Bak. 

blijf meedoen
Het is soms best lastig om 
bij te blijven. Om alles goed 
te regelen. Zeker wanneer 
internet en computers niet 
‘jouw ding zijn’. Of wanneer 
je problemen hebt met lezen 
en schrijven. Weet dan dat 
dbieb jou wegwijs maakt. 
Met cursussen, gratis advies 
en ondersteuning. 

Als lid van dbieb open je de wereld van lezen, 
luisteren en kijken. En met je ledenpas kun je terecht 
in elke vestiging van dbieb. Maar wist je dat je veel 
meer kunt met je ledenpas?

heel veel voordeel 
met je ledenpas

  
Toegang tot onze uitgebreide 
collectie: boeken, e-books, 
tijdschriften, DVD’s en nog 
veel meer!

  
Je krijgt korting op onze 
cursussen, lezingen en 
workshops (en dat zijn er 
heel veel!)

De pas is ook bruikbaar bij de 
andere openbare bibliotheken 
in Fryslân en bovendien leen 
je ook gratis bij Tresoar!

  
Ook digitaal. Als lid kun je 
via de app 'onlineBibliotheek' 
e-books en luisterboeken 
lenen en lezen.

  
Korting op heel 
veel voorstellingen van 
Stadsschouwburg de 
Harmonie in Leeuwarden.

 
10% korting bij Café de Bak

 
Maak gratis gebruik van 
digitale programma’s; oefen 
bijvoorbeeld voor het theorie-
autorijexamen!


