
De pop up ruil bibliotheek 
Gratis: op jouw activiteit: (verjaardags-)feest, (vrienden of familie)bijeenkomst, (maandelijkse)ledenvergadering, 
kennismakingsdag, openingsdag, ..... 

Hoe werkt de purbib? Het principe is simpel: Stop er een boek (of film) in die je zelf meebrengt en neem een ander 
boek mee naar huis. Het boek wat je meeneemt wordt dan het jouwe en het boek dat je er instopt staat dan te 
wachten op een nieuwe eigenaar. Je kan dus een boek die jij reeds hebt gelezen (jou boek) wisselen tegen een 
ander, spannend, intellectueel, romantisch, filosofisch of ontspannend boek.

Eenvoudig in transport: De pop up ruil bibliotheek of afgekort purbib, bestaat uit kistjes gevuld met boeken en 
films. Je kan ze opzetten op bijna iedere activiteit waar een groep mensen samenkomen. Vergeet niet de de groep 
die je uitnodigt op de hoogte te brengen (per mail, website, facebook, krantje, post, ... ) door hen deze tekst te 
bezorgen. De ervaring leert dat je best nog eens een herinnering stuurt kort voor de activiteit doorgaat. 

Wat kan je ruilen? Knutsel- en hobby boeken, romans, reisboeken, vertaal-woordenboeken, anderstalige boeken, 
stripverhalen, kinderboeken,... Zorg dat jou ruilboek evenwaardig is aan het boek die je mee meeneemt
Je mag gerust interessante tijdschriften in de purbib achterlaten maar ze zijn geen boek waard. 

Video's zijn welkom voor dit initiatief maar niet ruilbaar voor een boek of DVD. Een video ruilen voor een boek of 
DVD kan dus niet. Wat wel kan is jou video, boek, stripverhaal, DVD ruilen tegen video's. Omdat de kwaliteit van 
video niet steeds gegarandeerd mag je er 5 meenemen in ruil voor jou 1 meegebracht exemplaar van jou.

Groei: Heb je thuis meerdere boeken of stripverhalen staan die nog enige waarde hebben dan mag je die steeds aan 
de purbib schenken. Anderzijds willen we graag dat je slechts 1 boek per beurt meeneemt (Ook al schenk je bib 
meerdere boeken). Zo is er voor iedereen meer kans om met het gewenste boek naar huis te gaan en zo kan de 
purbib ook verder blijven groeien.

Kistjes: Aangezien de purbib blijft groeien zijn er ook extra kistjes nodig om alles in te stoppen. Daarom kan je een 
stevig (wijn)kistje ook ruilen tegen een boek. Je kan ook meerdere kistjes ruilen want er is nood aan.

In de loop van 2013 zullen boeken die iets minder waarde hebben of waar minder interesse voor is een label krijgen 
(van deze boeken kan je wel meer dan 1 mee nemen).
Er komen er ook films op DVD (of op andere drager) in de prubib. Wil je dit initiatief steunen dan kan je nu reeds 
DVD's die je niet meer hoeft aan de purbib schenken.  Of je kan er eentje ruilen tegen een goed boek.

Interesse? De purbib wordt volledig gratis uitgeleend op voorwaarde dat deze ter plaatse wordt afgehaald en ook 
in goede staat terug komt. Het is niet toegestaan om de purbib uit te lenen aan derden en het is zeker niet 
toegestaan om op de purbib (volledig of gedeeltelijk) te verhuren tegen om het even welke vergoeding.
Wie die de purbib afhaalt betaald mogelijks een waarborg en vraagt daar best ook een bewijs van.

Voor alle info Clerckx Peter
Peterclerckx@hotmail.com Klerkenstraat 24
0499/255 316 8310   Sint Kruis 

Wil je nog meer ruilen? Overweeg dan om te letsen: http://lets.brugseverenigingen.be/ 

Wil je meewerken of meer weten over dergelijke sociale initiatieven gericht op duurzaamheid, anti 
wegwerpmaatschappij, recyclage, hergebruik enz. overweeg dan om je aan te sluiten bij transitie 
http://www.brugge.transitie.be/ 
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