
WIST  J E  DAT
ER VEEL ACTIVITEITEN 

GEORGANISEERD WORDEN 
IN DE BIBLIOTHEKEN VAN 

NETELAND?

HERENTALS

OPENINGSUREN HERENTALS
• Maandag - vrijdag
• Zaterdag     

1O.OO - 2O.OO uur
1O.OO - 16.OO uur

BESCHADIGD OF VERLOREN? 

Heb je materiaal beschadigd of verloren? 
Meld dit aan de balie van de bib. 
Je betaalt de prijs van het materiaal 
zodat de bib een nieuw exemplaar kan 
kopen.

NOG VRAGEN? 

Je vindt het volledige reglement op 
herentals.bibliotheek.be. 

Stel je vraag aan een medewerker van de 
bibliotheek. 

Of volg bibliotheek Herentals op face-
book of instagram. 

INLEVEREN 

Je brengt je materialen terug naar de
bibliotheek waar je ze geleend hebt. 

Stop je ze in de inleverbus van de bib, 
dan vindt de bib ze pas op de eerste dag 
dat de bib weer open is!

• Klasbezoeken

• Workshops

• Vertelsessies

• Boekstart-dag

• (Auteurs)lezingen

• Computerlessen

• Tentoonstellingen

• Schatten van Vlieg

• Jeugdboekenmaand

• Poëzieweek

• ...

Of kom naar de bib voor een kopje koffi e, 
de krant, internet, wifi , een studeerplek 
of een onverwachte ontmoeting!
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Gildelaan 13 - 22OO Herentals
bibliotheek@herentals.be

O14 85 97 5O

UITLEENPOST  NOORDERWIJK

OPENINGSUREN NOORDERWIJK
• Maandag
• Woensdag
• Zaterdag     

Ring 26 - 22OO Noorderwijk
bibliotheek@herentals.be

O14 26 2O 78

18.OO - 2O.OO uur
14.OO - 16.OO uur
1O.OO - 12.OO uur



WAT VIND JE IN DE BIB?

• informatieve boeken

• romans

• tijdschriften, kranten

• prentenboeken voor peuters en 

kleuters

• kamishibai (verteltheater) 

• dvd's

• groteletterboeken

• reisgidsen

• daisy-boeken

• luisterboeken

• e-boeken

• ...

UITLENEN 

Je paspoort of bibpas heb je nodig om 
gratis materialen te lenen. 

Alle materialen mag je 4 weken houden. 
E-boeken zelfs 6 weken (maximum 2 
e-boeken per kaart). 

Bezorg ons je e-mailadres, dan kan de 
bib je verwittigen om je materiaal tijdig 
binnen te brengen. 
Zo kunnen andere leden dit materiaal ook 
lenen.

VERLENGEN 

Je kan je materialen één keer met 4 
weken verlengen: online via
www.mijnbibliotheek.be, telefonisch op het 
nummer O14 85 97 5O of aan de balie 
van de bibliotheek.

Dit is niet mogelijk met e-boeken of als 
een andere lener je materialen heeft 
gereserveerd.

Je kan gratis materiaal reserveren. 
Ook als dit materiaal aanwezig is in de 
bib. Je mag maximaal 4 materialen 
reserveren op jouw naam.

RESERVEREN

De vijf bibliotheken van Herentals, 
Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar 
werken samen en vormen Bibliotheek Neteland.

Bibliotheek Neteland is:
• een open huis waar iedereen welkom is.
• een plaats voor ontmoeting met een ruim 

aanbod aan kennis, cultuur, informatie en 
ontspanning.

LID WORDEN

Je kan je inschrijven aan de balie van één 
van de vijf bibliotheken met je paspoort 
(e-ID of Kids-ID). 
Je betaalt jaarlijks: 

Je kan ons aanbod vinden op:
herentals.bibliotheek.be
grobbendonk.bibliotheek.be
herenthout.bibliotheek.be
olen.bibliotheek.be
vorselaar.bibliotheek.be

CATEGORIE KOST/JAAR MATERIALEN

- 18 jaar O euro 15

+ 18 jaar 5 of 1O euro 15 of 3O

Studenten en 
leerkrachten

O euro 15


