
 

 

  
 
Waar vind je ons? 
 
 

  
 
 
De Nederlandstalige Openbare Bibliotheek van Anderlecht is 
gelegen in de Sint-Guidostraat 97, op een steenworp van het 
Dapperheidsplein en de metro-halte Sint-Guido. 
 
 

 

 

   
 
 
De bibliotheek is eenvoudig bereikbaar met het openbaar 
vervoer: metro 1B (halte Sint-Guido), bus 47 en tram 56. 
 

open op: 
 

maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 17 uur 
dinsdag en donderdag van 12 tot 19 uur 

zaterdag van 10 tot 13 uur 
 
 

Sint-Guidostraat 97 
1070 Anderlecht 

 

tel. 02-523 02 33 
fax 02-520 33 04 

e-mail: anderlecht@bibliotheek.be 

Verantw. uitg. Jacques Simonet / Burgemeester / Raadsplein 1 / 1070 Anderlecht

Jeugdafdeling 
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otheek organiseert heel wat activiteiten voor 
ongeren, of ze werkt eraan mee. 

nweek 

 tweede helft van maart staan de beste 
 in de kijker. Er is een nationaal thema en 
 komen langs in de bibliotheek. Voor de 
 wordt er voorgelezen en geknutseld. 

ende aan Huis 

hun kinderen een groot plezier door regelmatig 
 Vrijwilligers gaan voorlezen aan huis in gezinnen 
g niet die gewoonte heeft. Zo moedigen we ouders 
 met boeken om te gaan. 

 kinderdagverblijven 

egint al vroeg. Ook in kinderdagverblijven wordt er 
teed aan het voorlezen van verhaaltjes. Hiermee 
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Wie zijn wij? 
 
De Jeugdbibliotheek van Anderlecht is er voor iedereen. Dus… 
ook voor jou! 
 
In de bibliotheek kan je boeken en strips bekijken en lezen. Wil 
je ze mee naar huis nemen? Dat kan als je lid wordt. En dat is 
helemaal gratis! 
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 Prentenboeken voor peuters en kleuters 
 Leesboeken voor 6 tot 12-jarigen 
 Romans voor jongeren 
 Informatieve ‘weet’ boeken 

 

 Themaboeken rond sinterklaas, kerstmis, pasen… 
 Voorleesboeken, sprookjesboeken, liedjesboeken… 

 

 Stripverhalen 
 

 Cd-roms 
 

 Gratis internettoegang 
 
 
Voor klassen, leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding 
gelden speciale leenvoorwaarden. Vraag ernaar! Klasbezoeken 
en een introductie behoren ook tot de mogelijkheden. 

lezen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 
 
 

Boekenboxen voor klassen en kinderdagverblijven 
 

Klassen en kinderdagverblijven ontvangen regelmatig boxen 
met prenten- en leesboeken. Informeer vrijblijvend naar onze 
voorwaarden. Dit aanbod kan gecombineerd worden met 
klasbezoeken. 
 
 

De bibliotheek doet ook mee aan verschillende gemeentelijke 
culturele activiteiten zoals “De Zotte Morgen” en “Tournee 
Générale”. 
 
 

Indien je meer informatie wenst i.v.m. ons aanbod, vraag er 
dan naar bij onze medewerkers. Zij geven je graag de gewenste 
inlichtingen. 


