
openbare bibliotheek 
Omer Wattez



Welkom!
CONTACT EN OPENINGSUREN

woensdag:    van 14 tot 17 uur
donderdag:   van 16 tot 19 uur
vrijdag:          van 14 tot 19 uur
zaterdag:       van 10 tot 12 uur

Openbare Bibliotheek ‘Omer Wattez’
Nederholbeekstraat 1

9680 Maarkedal
055 33 46 47

bibliotheek@maarkedal.be
www.maarkedalmoetjebeleven.be/bibliotheek



• een actuele collectie romans
• poëzie
• strips
• grootletterboeken
• informatieve werken
• tijdschriften
• anderstalige boeken
• tablets 
• draadloos internet
• luisterboeken
• e-readers / e-boeken
• dwarsliggers (een compleet boek in 

klein formaat)
• digitale hoorcolleges
• de meest recente reisgidsen
• kamishibai
• gezelschapsspelen
• een grote collectie prentenboeken 

(geordend volgens thema)
• ...

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?

Veel mensen denken bij het woord bibliotheek nog steeds al-
leen maar aan boeken, maar die tijd is al even voorbij. In ons 
aanbod vind je:



ACTIVITEITEN

We organiseren vorming, lezingen, evenementen rond de Digi-
tale Week en de Poëzieweek en leuke activiteiten voor kinderen. 
Houd zeker de activiteitenpagina op de website van de gemeen-
te in de gaten, of volg onze Facebookpagina, zo blijf je steeds op 
de hoogte van de activiteiten in de bibliotheek!

BIB AAN HUIS

Bib aan huis is een gratis dienst voor mensen die niet zelf naar 
de bibliotheek kunnen komen. Een vrijwilliger bezorgt de ge-
vraagde materialen bij hen thuis. 
Ken je iemand die minder mobiel is (langdurig ziek, bejaard of 
mindervalide) of wil je zelf gebruik maken van deze dienst? Vul 
dan het inschrijvingsformulier in op de website, bel naar 055 33 
46 47 of mail naar bibliotheek@maarkedal.be.



LEESCLUB

4 keer per jaar komen een aantal boekenwurmen samen om 
onder leiding van een professional een vooraf bepaald boek te 
behandelen. Gezellig en leerrijk!
Interesse? Stuur dan snel een mailtje naar 
bibliotheek@maarkedal.be voor meer informatie.

EN VOOR HET ONDERWIJS?

Ben je leerkracht (in opleiding) en heb je boeken nodig voor 
school? Wij maken je met plezier een klaskaart aan waarmee je 
30 dagen lang tot 25 boeken kan ontlenen.
Als je boekjes over een bepaald thema nodig hebt,  geef ons dan 
een seintje en wij leggen een pakketje klaar.
Je bent natuurlijk ook altijd welkom samen met je leerlingen!



ONLINE BIBLIOTHEEK

Surf naar “https://mijn.bibliotheek.be” en registreer je op 
Mijn Bibliotheek. Van hieruit kan je je materialen verlengen, 
iets reserveren, nakijken of je boete hebt, je uitleengeschiede-
nis bijhouden, enz.

Inschrijven gebeurt aan de balie van de bibliotheek en is gratis. 
Er wordt een persoonlijke lenerspas gemaakt op vertoon van je 
identiteitskaart.
Vergeet niet om je lenerspas mee te brengen als je materialen 
wil lenen.

LID WORDEN 

MATERIALEN LENEN

Wat Aantal Tijd Prijs Boete

Boeken en tijd-
schriften

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

Gezelschapsspellen 
en luisterboeken

2 3 weken gratis € 0,80  
per spel per week



HANDIG OM TE WETEN

CATALOGUS

Je kan van thuis uit opzoeken of een boek al dan niet tot de 
collectie van de bibliotheek behoort. Dit kan via de  
catalogus van de bibliotheek: http://maarkedal.bibliotheek.be. 

SUGGESTIE

Je kan steeds een aankoopsuggestie doen. In de meeste geval-
len kopen we het gevraagde boek met veel plezier aan en mag 
jij het als eerste lezen. 

IBL

Wanneer je een materiaal wil lenen dat niet in ons bezit is, 
kunnen we het aanvragen in een andere bibliotheek. We vra-
gen voor deze dienst € 1,25 per werk.

HERINNERING

Bezorg ons je e-mailadres, dan sturen wij je een paar dagen 
voor de vervaldatum een mailtje om je er aan te herinneren 
dat je je boeken moet inleveren.



Veel meer informatie vind je op de website

 www.maarkedalmoetjebeleven.be/bibliotheek 

of kom gewoon langs en stel je vraag in de bibliotheek!


