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Welkom in de bib
Welkom in de bibliotheek van Brecht! Iedereen
kan lid worden van onze bibliotheek, ook
wanneer je in een andere gemeente woont.
In onze bibliotheek vindt iedereen - jong en
oud - een uitgebreid en gevarieerd aanbod
van ontspannende en informatieve boeken,
tijdschriften, cd’s, dvd’s en games.
Interessante aankoopsuggesties worden erg
geapprecieerd. Zo wordt de bibliotheek nog meer
jouw bibliotheek!
Stap gerust eens binnen, ontdek en geniet!
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Bibliotheek Brecht:
drie locaties
Hoofdbibliotheek Brecht
Mudaeusstraat 9
2960 Brecht
tel: 03 330 12 80
e-mail: info@bibliotheekbrecht.be
Filiaal Sint-Lenaarts
Dorpsstraat 60
2960 Brecht
tel: 03 313 69 44
e-mail: bibsintlenaarts@brecht.be
Filiaal Sint-Job-in-‘t-Goor
Kerklei 2
2960 Brecht
tel: 03 636 20 55
e-mail: bibstjob@brecht.be
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Lid worden
Om materialen te lenen moet je lid worden van
onze bibliotheek. Als je je laat registreren aan de
balie van onze bib ben je automatisch lid van de
drie filialen. Je krijgt dan een lenerskaart waarmee
je vanaf dan kan uitlenen. Breng deze kaart of je
identiteitskaart bij elk bezoek zeker mee.
Kinderen kunnen zich enkel inschrijven onder
begeleiding van een volwassene.
TARIEVEN
• 18 jaar: gratis
• 18 - 65 jaar: 5 euro
• +65: 2,5 euro
• aanmaken nieuwe lenerskaart indien verloren: 1 euro
Je lidmaatschap is geldig voor een periode van
12 maanden.

80% korting voor de deelname aan
vrijetijdsactiviteiten of het betalen van
lidgeld, iets voor jou?
Komen in aanmerking:
•

gerechtigden op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsuitkering

•

gezinnen met een laag inkomen

•

personen met schuldenoverlast

Meer info: welzijnscampus Sociaal Huis,
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht, kris.vandijck@brecht.be
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Hoe werkt onze bib
Lenen
Per lenerskaart mag je 20 leesmaterialen (boek,
strip, tijdschrift, sprinter en 1 e-reader met 5
e-boeken) en 10 audiovisuele materialen (cd, dvd,
game, Fundel, puzzel, daisy-boek en luisterboek)
meenemen. Je mag dit combineren in de drie
filialen.
Verlengen
Verlengen kan je telefonisch, via mail of aan de
balie. Je kan je geleend materiaal ook online
verlengen via je ‘Mijn Bibliotheek’-profiel.
Vanaf het moment dat iemand een reservatie
plaatst, kan de uitleentermijn niet meer verlengd
worden.
Let op: voor alle cd’s, dvd’s en games die je verlengt,
moet je opnieuw leengeld betalen.
Boete
We rekenen een boete aan vanaf de eerste dag na
het overschrijden van de leentermijn. Ben je 2 weken
te laat, dan ontvang je een aanmaning. Hiervoor
rekenen we 0,50 euro administratieve kosten aan.
Reserveren
Materialen die uitgeleend zijn, kan je gratis
reserveren. Wanneer deze voor je klaarliggen in de
bibliotheek, word je telefonisch gecontacteerd. We
houden de reservatie 14 dagen (7 dagen voor een
sprinter of e-reader) voor jou opzij.
Aanwezige materialen kan je niet reserveren. Je kan
ons wel contacteren om deze even opzij te leggen.
Er zijn per kaart maximum 2 reservaties
tegelijkertijd mogelijk.
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Aanvraag uit ander filiaal
Wil je materialen laten overkomen uit een ander
filiaal (dit wil zeggen van/naar Brecht, Sint-Jobin-‘t-Goor of Sint-Lenaarts), dan bezorgen wij het
daar. Het transport tussen de filialen gebeurt één
keer per week. Deze dienst is gratis.
Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
Boeken die wij zelf niet in onze collectie hebben,
kunnen we bij een bibliotheek buiten Brecht
aanvragen (via IBL). Voor deze dienst vragen wij 3 euro
plus de gebruikelijke leengelden. Aanvragen uit een
andere bibliotheek worden niet verlengd.
Verantwoordelijkheid
De materialen van de bib kunnen al eens verloren
of beschadigd raken. In alle gevallen - ook bij
diefstal - ben je verantwoordelijk voor materialen
geleend op jouw naam. Bij verlies of beschadiging
moet je de actuele kostprijs betalen.

T
ip:

Controleer altijd alle meegenomen
materialen. Is het materiaal onvolledig
of beschadigd? Dan meld je dit best aan
één van onze medewerkers.
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Reglement & tarieven
in een notendop
Materiaal

Uitleentermijn

Leengeld

Verlengen

Boete/week/
stuk

4 weken

gratis

2 keer

€ 0,40

Sprinter

2 weken

gratis

niet mogelijk

€ 0,40

Puzzel

4 weken

gratis

1 keer

€ 0,40

Luisterboek

4 weken

gratis

1 keer

€ 0,40

Boek / Strip/
Tijdschrift

Max. aantal
per kaart
20

4 weken

€2

1 keer

€2

Cd

4 weken

Zie tabel

1 keer

leengeld

Dvd

4 weken

Zie tabel

1 keer

leengeld

Daisy-boek

4 weken

gratis

1 keer

€ 0,40

4 weken

€2

niet mogelijk

e-reader: € 2
e-boek: € 0,40

Game
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E-reader met
max. 5 e-boeken

1

Prijzen dvd- en cd-boxen
Aantal
schijfjes

Prijs dvd’s

Prijs cd’s

1

€1

€ 0,50

2

€1

€ 0,50

3

€1

€ 0,50

4

€2

€1

5

€2

€1

6

€3

€ 1,50

Het volledige dienstreglement
kan je vinden op onze website
www.bibliotheekbrecht.be.

Bij meer dan 6 schijfjes kan er een aangepaste prijs zijn.

T
ips om een boete te vermijden
•

Controleer altijd de inleverdatum op je ticket.

•

Je kan je materialen online verlengen via je ‘Mijn Bibliotheek’-profiel,
telefonisch via 03 330 12 80 of door een e-mail te sturen naar
info@bibliotheekbrecht.be.

•

Geef je correcte e-mailadres door; 3 dagen voor het vervallen van de
uitleentermijn krijg je een herinneringsmail in je inbox.

•

Gebruik de inleverschuif om je materialen in te leveren buiten de
openingsuren. Opgelet! De inname gebeurt pas op de eerstvolgende
openingsdag van het betrokken filiaal.
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Collectie
De bib groeit je hele leven met je mee. In welke fase van je
leven ook: in de bibliotheek vind je wat je zoekt. We geven je
graag een korte voorstelling mee van onze volwassenen- en
jeugdcollectie.

VOLWASSENEN
Onze bibliotheek beschikt over een ruime en actuele
collectie romans, informatieve werken, cd’s, films en tvseries. Daarbovenop bezitten we een mooie collectie strips
voor volwassenen, poëzie en meer dan 50 verschillende
tijdschriften.
In onze bib kan je e-readers lenen. Je kiest zelf welke e-boeken
uit het aanbod je op de e-reader wil lezen.
Gaat het lezen je niet zo gemakkelijk? Probeer dan eens
een daisy-boek met een daisy-speler, grootletterboek of een
luisterboek uit.
In ons Taalpunt Nederlands vind je gratis materialen die je
helpen om Nederlands te leren of om je taalkennis van het
Nederlands uit te breiden.
Ontdek ook onze games voor volwassenen!

T
ip:

Een dwarsligger is een volledig boek maar dan in
zakformaat. Superhandig voor onderweg!
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JEUGD
Voor de allerkleinsten zijn er stevige boekjes van stof of karton.
Voor peuters en kleuters staan er prachtige puzzels, voorleesverhalen,
sprookjes- en prentenboeken klaar.
Probeer zeker ook eens een
Fundel uit. Dit zijn digitale
prentenboeken die verhalen tot
leven brengen en aangevuld
zijn met leuke teken-, speel- en
doe-activiteiten voor kinderen
tussen drie en zeven jaar. Je
kan ze beluisteren en bekijken
op je pc of tablet. Via je ‘Mijn
Bibliotheek’-profiel kan je ze
zelf downloaden. Eenmaal
gedownload kan je ze ook offline
gebruiken.
Onze jeugdromans staan
opgedeeld per leeftijdscategorie.
De genre-etiketten duiden het
thema van de boeken aan.
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De informatieve boeken worden
ingedeeld naar thema. Allemaal
makkelijk terug te vinden omdat
ze per soort samenstaan.
Er is een grote collectie strips.
De meest gangbare reeksen
worden constant aangevuld en
regelmatig kopen we een nieuwe
reeks aan.
Er zijn uiteraard ook cd’s,
dvd’s, games (PS3, PS4, PS
Vita, Nintendo 3DS, Wii, en
Wii U), luisterboeken en
jeugdtijdschriften.

Onze bib…
Meer dan boeken
BIB AAN HUIS
De bibliotheek levert boeken, tijdschriften, dvd’s en andere
materialen bij mensen die zelf niet meer in staat zijn om
naar de bibliotheek te komen.

Voor wie?
Ouderen, mindervaliden, langdurig zieken of andere
personen die in Brecht wonen en niet zelfstandig in de
bibliotheek kunnen geraken.

Wat kost dit?
Je betaalt het jaarlijkse lidgeld van 5 euro (of 2,50 euro
voor 65+). Iets lenen is gratis, alleen voor dvd’s en cd’s
betaal je leengeld.
De dienst aan huis is volledig gratis.

Hoe werkt het?
Eén van de medewerkers van onze bibliotheek komt
bij je langs om gelezen boeken op te halen en nieuwe
boeken te brengen. Verder hoef je niets te doen. Wij
houden alle gegevens bij. Je kan een keuze maken uit
de volledige collectie van de bibliotheek, ook uit de
grootletterboeken of luisterboeken.

Interesse?
Neem dan contact op met de bibliotheek via 03 330 12 80
of stuur een e-mail naar info@bibliotheekbrecht.be.
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DIGITALE BIB
Naast papieren kranten en
tijdschriften hebben wij
ook digitale exemplaren
beschikbaar.
Ben je in de bib? Dan kan
je via de Gopress Kiosk de
kranten en tijdschriften van
de laatste week volledig
raadplegen.
Via het Gopress
Krantenarchief kan je het
archief van diverse kranten
en tijdschriften doorzoeken.
Hierin verschijnen
nieuwe artikels met twee
publicatiedagen vertraging.
Je kan ze zowel in de bib als
thuis lezen.
In onze bib kan je
gebruik maken van de
publiekscomputers om
de Gopress Kiosk en het
Gopress Krantenarchief te

raadplegen. Verder mag je
ook de computers gebruiken
om te surfen, mailen,
chatten, documenten op
te stellen of af te printen. Er
zijn ook e-id kaartlezers ter
beschikking.

Voor kopieën hanteren
wij de volgende prijzen:
A4-kopie: 0,10 euro
A3-kopie: 0,20 euro
Print: 0,10 euro per blad

Je mag gratis gebruik
maken van de draadloze
internetverbinding als je je
eigen laptop, tablet of
smartphone meebrengt naar
de bib.
De medewerkers van de
bibliotheek staan uiteraard
klaar om je hierbij te helpen.
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LEESRUIMTE
In onze leesruimte neem je op je gemak plaats aan een tafel.
Neem gerust een krant of een tijdschrift uit het rek. Je kan ook
een kopje koffie nemen (0,20 euro). Zo is het net of je thuis
bent!

ONLINE CATALOGUS & ‘MIJN BIBLIOTHEEK’
Via de online catalogus http://brecht.bibliotheek.be/ kan
je op elk moment van de dag van thuis uit onze collectie
raadplegen. Zo weet je steeds wat wel en wat niet in de
bibliotheek aanwezig is.
Via de link ‘Mijn Bibliotheek’ op de startpagina van de
catalogus kan je onder meer:
• geleende werken online verlengen
• uitgeleende titels reserveren
• je gegevens controleren en aanpassen
• de digitale collectie van de bib raadplegen: het
online krantenarchief en Fundels
Om deze dienst te kunnen gebruiken, moet je een
‘Mijn Bibliotheek’-profiel hebben. Heb je nog geen
profiel, dan kan je die in een paar stappen maken.
Daarvoor heb je enkel het nummer van je lenerskaart
en geboortedatum nodig.

T
ip:

Verhuisd? Vergeet je adresverandering niet
door te geven! Of pas zelf je gegevens aan via
‘Mijn Bibliotheek’.
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Een jaar lang
activiteiten
In onze bibliotheek is er altijd wat te beleven!
Het hele jaar door organiseren wij activiteiten
voor jongeren en volwassenen. Hieronder
vind je een greep uit ons aanbod:
•
•
•
•
•
•
•

Kinder- en jeugdjury Vlaanderen
Jeugdboekenmaand
Voorlezen in de bib op woensdag
Zomer van Vlieg
Bibliotheekweek / Digitale week
Tentoonstellingen
Boekenverkoop

Wil je op de hoogte blijven van onze
activiteiten? Kijk dan regelmatig op onze
website www.bibliotheekbrecht.be of in de
gemeentelijke nieuwsbrief die je maandelijks
ontvangt.

T
ip:

Schrijf je in voor onze digitale
nieuwsbrief via www.brecht.be.
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Openingsuren
Bibliotheek
Brecht

Bibliotheek SintJob-In-’t-Goor

Bibliotheek
Sint-Lenaarts

voormiddag gesloten
13.00 tot 19.00

09.00 tot 12.00
13.00 tot 19.00

hele dag gesloten

09.00 tot 12.00
namiddag gesloten

hele dag gesloten

hele dag gesloten

woensdag

09.00 tot 12.00
13.00 tot 19.00

voormiddag gesloten
13.00 tot 19.00

voormiddag gesloten
13.00 tot 19.00

donderdag

09.00 tot 12.00
13.00 tot 19.00

hele dag gesloten

hele dag gesloten

vrijdag

09.00 tot 12.00
13.00 tot 19.00

voormiddag gesloten
13.00 tot 19.00

voormiddag gesloten
15.00 tot 19.00

zaterdag

09.00 tot 12.00

09.00 tot 12.00

09.00 tot 12.00

maandag

dinsdag

Website:

www.bibliotheekbrecht.be

Online catalogus:
Facebook
http://brecht.bibliotheek.be/

Like us on Facebook
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