
Welkom in de  
bibliotheek!!

Maarkedal



 - kartonboekjes en prentenboeken voor de allerklein-
sten
 - eerste leesboekjes voor wie pas leert lezen
 - boeken vol stoere avonturen, romantische sprookjes 
en spannende griezelverhalen
 - boeken met liedjes en versjes
 - weetjesboeken over sterren, verre landen, sport ...
 - boeken vol knutselwerkjes of proeven voor handige 
Harry’s en Harriettes
 - strips met je favoriete helden
 - tijdschriften speciaal voor kinderen....
 - verhalen voor de kamishibai
 - grappige en dromerige luisterboeken
 - leuke gezelschapsspelletjes

Wat vind je in de bib?

Ik weet zeker dat 
JIJ hier wel iets 

LEUKS vindt!



 - kartonboekjes en prentenboeken voor de allerklein-
sten
 - eerste leesboekjes voor wie pas leert lezen
 - boeken vol stoere avonturen, romantische sprookjes 
en spannende griezelverhalen
 - boeken met liedjes en versjes
 - weetjesboeken over sterren, verre landen, sport ...
 - boeken vol knutselwerkjes of proeven voor handige 
Harry’s en Harriettes
 - strips met je favoriete helden
 - tijdschriften speciaal voor kinderen....
 - verhalen voor de kamishibai
 - grappige en dromerige luisterboeken
 - leuke gezelschapsspelletjes

 -  Woensdag :  van          tot

 -  Donderdag :  van          tot

 -  Vrijdag :      van          tot

 -  Zaterdag :   van               tot

OOK BELANGRIJK

Openbare bibliotheek 
‘Omer Wattez’
Nederholbeekstraat 1
9680 Maarkedal
055 33 46 47
bibliotheek@maarkedal.be

Wanneer is de bib open?



hoe word je lid?

Iedereen kan gratis lid worden van de bib. 
Ben je jonger dan 14, kom dan eens 
langs met je mama, papa, oma of opa.
Je krijgt dan van ons een lenerspasje. 
Dit heb je nodig om materialen te  
lenen en te verlengen.
Breng je pasje dus steeds mee en draag er 
goed zorg voor!

Dat i
s  

gem
akke

lijk!



bibregels 

boeken of 
tijdschriften

10 3 weken gratis € 0,20         
per week/boek

spelletjes 2 3 weken gratis € 0,80         
per week/boek

Wat?
Hoe

vee
l?

Ho
ela

ng?

Hoe
vee

l € 
?

Oei, te
 

laat!



mijn boek niet op tijd uitgelezen is?

ik een boek wil lezen dat er niet is?

Heb je een boek nog niet uitgelezen, dan kan 
je dat tot 2 keer verlengen. Je kan dit doen 
door 

 - gewoon naar de bibliotheek te komen en het
   aan de balie te vragen
 - ons op te bellen
 - een mail te sturen naar 

   bibliotheek@maarkedal.be 
 - of online op https://mijn.bibliotheek.be.

Is het boek dat je zoekt uitgeleend, dan kan je dit re-
serveren aan de balie. Wij verwittigen je zodra het 
boek voor je klaarstaat.

En als de bib het boek dat jij graag wil lezen niet be-
zit, dan zorgen we er toch voor dat je het kan lezen. 
We halen het gewoon in een andere bibliotheek!

Wat als...?



Wist je dat?

 - je ook kan surfen op het internet?
 - je kan spelen op de tablet?
 - je kan deelnemen aan de Kinder- en 
Jeugdjury?

 - je in de maand maart kan   
deelnemen aan de activiteiten rond de 
Jeugdboekenmaand?

 - je met je klas naar de bibliotheek kan  
komen?

 - kindjes van 1 jaar een verjaardagskaartje 
van ons krijgen dat ze kunnen ruilen voor 2 
babyboekjes?

 - je al je te gekke ideeën en suggesties aan 
de balie kan doorgeven?

TA-
DA!!!



TOT ziens IN


