Bibliotheek Londerzeel

Hoofdbibliotheek Londerzeel
Molenstraat 5
1840 Londerzeel
052 30 13 73
bibliotheek@londerzeel.be
http://londerzeel.bibliotheek.be/

Openingsuren
Vandaag 13:30 - 19:00 uur
Morgen 13:30 - 19:00 uur
Volg ons op
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
meer contactgegevens

Bibliotheek Malderen

Bibliotheek Malderen
Malderendorp 12
1840 Londerzeel (Malderen)
052 34 08 96
bibliotheek@londerzeel.be
http://biblonderzeel.blogspot.be/

Openingsuren
Vandaag gesloten

Morgen gesloten
Volg ons op
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
meer contactgegevens

Catalogus & collecties
Zoeken in onze catalogus

Zoek op enkele woorden uit de titel, een auteur, een onderwerp of genre,... en verfijn
daarna je resultatenlijst via de linkerkolom.
Klik in de resultatenlijst op een titel en gebruik de knop 'Waar staat het' om te
achterhalen waar je het werk kan vinden of om het te reserveren.

Collectie Bib Londerzeel
Volwassenen
kranten en algemene tijdschriften
romans en verhalen
romans met grote letters (collectie wordt regelmatig vernieuwd dankzij de
provincie Vlaams-Brabant)
luisterboeken
e-boeken op een e-reader van de bib
informatieve boeken, tijdschriften en documentaires
graphic novels en stripreeksen (bovenverdieping)
films en tv-series (bovenverdieping)
muziek (achteraan)

Jongerenhoek (16+)
romans en verhalen
informatieve werken
graphic novels en stripreeksen
films

Jeugd
prentenboeken voor peuters
prentenboeken voor kleuters
voorleesverhalen, sprookjes en gedichten
vertelplaten (voor feestjes, groepen,...)
verhalen voor eerste lezertjes (6+)

verhalen voor 8+ en 10+
verhalen voor 12+
informatieve boeken en documentaires
strips
luisterverhalen
muziek
films en televisieseries

Magazijn
Belangrijke boeken, films en cd's die niet vaak meer worden uitgeleend, worden
bewaard in het magazijn. Deze kan je terugvinden in onze catalogus en opvragen aan
de balie.

Collectie Bib Malderen
Volwassenen
romans en verhalen
e-boeken op een e-reader van de bib
informatieve boeken
graphic novels en stripreeksen
films en tv-series

Jeugd
prentenboeken voor peuters
prentenboeken voor kleuters
voorleesverhalen, sprookjes en gedichten
verhalen voor eerste lezertjes (6+)
verhalen voor 8+ en 10+
verhalen voor 12+
informatieve boeken
strips
luisterverhalen
muziek
films en televisieseries

Werken uit een andere bib
Met je lidkaart kan je gebruik maken van alle bibliotheken die aangesloten zijn op
Bibliotheeknet Vlaams-Brabant.
Titels waarover Bib Londerzeel niet beschikt, kunnen voor jou aangevraagd worden bij
openbare bibliotheken uit heel Vlaanderen. De uitleentermijn voor werken uit andere
bibliotheken kan niet verlengd worden.
Prijs: 0,80 euro per aangevraagde titel
Kijk ook eens in de Vlaamse centrale catalogus op www.bibliotheek.be.

