
ONTDEK
BIBLIOTHEEK ZWEVEGEM



    Ontdek onze 
bibliotheek!

                                  Als alles tegenslaat,
                                  En niets nog baat,
                                  Ga dan naar de bib. 
                                            Vrij naar Stephen King



Word lid van de bib en… 
lees elke dag gratis de krant,
drink een koffie en ontmoet anderen in het leescafé,
gebruik gratis internet of wifi,
krijg leesadvies en boekentips,
geniet van een goed boek in de zon in de bibtuin,
lees Humo, Knack, Flair, Eos of Autogids.
Grasduin ook eens in al onze andere tijdschriften.

Wat kost het? 
Tot en met 17 jaar is het lidmaatschap gratis.
Vanaf 18 jaar betaal je slechts 5 euro per jaar.

Je kan met je lidmaatschap van onze bib gratis terecht in de bibliotheken van 
Regio Zuidwest: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 
Lendelede, Menen, Waregem, Wervik en Wevelgem.



Lezen, leren en ontspannen

Boeken natuurlijk!
Denk je aan de bib, dan denk je aan boeken. Je vindt ze er dan ook in alle 
soorten en maten: fictie of non-fictie, spannend of romantisch, e-boeken, 
luisterboeken en dwarsliggers. In de bib kan je ze allemaal ontlenen.

Fictie
De romans rangschikken we van A tot Z op de familienaam van de schrijver. 
Icoontjes met een genre, zoals thriller, romantisch, historisch, helpen je bij 
het zoeken naar het boek dat jij graag leest! Ben je liefhebber van poëzie en 
strips? Ook dan kan je in de bib terecht.

Non-fictie
De informatieve boeken staan per onderwerp. Je herkent ze aan hun 
icoontje. Je vindt bij ons reisgidsen, naai- en breiboeken, tuinboeken, 
wetenschappelijke boeken, kunstboeken, boeken over management, teveel 
om op te noemen…

Moeite om een boek te vinden,
een bibmedewerker helpt je graag!



Goed om te weten: uitleeninfo en tarieven 
 
Materiaal Aantal Termijn Te laat? Verlengbaar met*
Boeken, dvd’s, 
luisterboeken, 
e-boeken, 
taalcursussen, 
tijdschriften

15 4 weken € 0,20
per item per dag

4 weken

E-reader 1 4 weken € 0,20
per item per dag

4 weken
 

* Gereserveerde items kunnen niet verlengd worden.
Een materiaal kan slechts 1 keer verlengd worden. Aan te raden is om pas op de  
vervaldatum te verlengen en niet vroeger.

 
Cursussen, lezingen en films
De bib biedt regelmatig digicursussen en workshops aan. Je kan er ook komen 
luisteren naar auteurs en boekvoorstellingen.  
 
Je vindt er bovendien een ruim aanbod aan dvd’s. Wil je die bloedstollende tv-
serie nog eens bekijken? Kom hem dan gratis lenen in de bib.



Jeugdbib: van 0 tot 14+

In de jeugdbib vind je boeken voor peuters, kleuters, eerste lezers, 
verhalen en informatieve boeken van 0 tot 14+. Alle boeken staan 
per leeftijdscategorie of onderwerp uitgestald. Zo kunnen kinderen 
gemakkelijk een keuze maken.
 
Vanaf 0 jaar: Boekstart
Zwevegem is een Boekstartgemeente. Alle kinderen in Zwevegem krijgen op 
de leeftijd van 6 maanden een babypakket aangeboden via Kind en Gezin. Op 
de leeftijd van 15 maanden kunnen de ouders een gratis peuterpakket afhalen 
in de bib. Door vroeg met boekjes te beginnen, ontdekken peuters al heel snel 
het leesplezier en dat biedt heel wat voordelen op latere leeftijd. 
 
Vanaf 3 jaar: voorleesuurtjes 
Kom op vrijdag met je kleuter naar het voorleesuurtje. Om de twee weken 
wordt er in onze voorleeshoek een verhaaltje voorgelezen, telkens van  
15.45 uur tot 16.30 uur. Alle peuters en kleuters die van verhalen houden,  
zijn welkom! 



Snippertassen
In een snippertas vind je boekjes, een knuffel, een spelletje of een film rond 
een bepaald thema. Dierenplezier, Anna of Jules, je vindt ze allemaal in de 
snippertas.

Dyslexie en gemakkelijk lezen 
Heeft je kind moeite met lezen, dan hebben wij aangepaste boeken.  Een 
bibmedewerker helpt je graag verder.

Bieblo
Weinig inspiratie? De Bieblo-app geeft je op een leuke manier leestips. De 
boeken die Bieblo aanraadt, zijn op dat moment aanwezig in de bib, je kan ze 
dus meteen lenen. Je vindt Bieblo op tablets in de jeugdafdeling. 

Fundels en e-boeken
Fundels zijn digitale prentenboeken die je gratis kan lenen op je tablet of 
smartphone. Inloggen met je ‘mijn bibliotheek–account’ volstaat. Ook voor 
beginnende lezers zijn er digitale leesboekjes. Voor de iets oudere kinderen 
hebben wij e-boeken.



Doe het zelf!

Doe het zelf! 
Je leent zelf je boeken uit en dat biedt heel wat voordelen. Je hoeft niet meer 
aan te schuiven en de bibmedewerker staat steeds klaar om je vragen te 
beantwoorden. Bovendien is je privacy verzekerd. 

‘Mijn bibliotheek’ vanuit de zetel
‘Mijn bibliotheek’ is de toepassing waarmee je digitaal in de bib aan de slag 
kunt. Raadpleeg onze website en catalogus van thuis uit. Reserveer vanuit 
je zetel en het boek staat klaar voor jou aan de infobalie. Geen tijd om de 
boeken binnen te brengen? Verleng online. Via ‘mijn bibliotheek’ heb je steeds 
een overzicht van je ontleende boeken en reservaties. 

Duik in het digitale krantenarchief!
Met het digitale krantenarchief krijg je snel en gratis toegang tot verschillende 
digitale publicaties. Zoals De Standaard, Het Nieuwsblad, Knack, Humo, 
Wablieft en Metro. Inloggen doe je gratis via je ‘mijn bibliotheek’-account.  

Boeken van overal...
Via de bibliotheek van Zwevegem kan je ook boeken aanvragen uit alle 
bibliotheken in Vlaanderen. Hebben wij een boek niet in huis, dan wordt het 
voor 3 euro voor jou uit een andere bib naar onze bib gehaald. Eventueel kan 
je met je gratis Zuidwest-lidmaatschap het boek ook zelf gaan halen in een 
andere bib in de regio!



De bib en de gemeente komen naar je toe!
De bibus is een bus die zowel de gemeentelijke dienstverlening als de 
bibliotheek naar de Zwevegemse deelgemeenten brengt.  

Woon je wat verder van het centrum? Geen probleem. Je kan toch dicht bij 
huis naar de bib of naar het gemeentehuis... alleen staan er hier wel wielen 
onder!

De bibus maakt deel uit van de bib. Je kan steeds alle materialen van de bib 
reserveren op de bibus en omgekeerd. Je brengt de materialen binnen waar je 
dat wil. 

Meer informatie over de bibus vind je terug via www.zwevegem.be/bibus. 

Bibus



Ik zoek een goed boek

We helpen je met plezier met deze vraag, maar wist je dat je hiermee ook bij 
Mijn Leestipper terechtkunt? 

Mijn Leestipper geeft leestips van Nederlandstalige fictieboeken voor vol-
wassenen. Om de gebruiker te leren kennen, maakt Mijn Leestipper gebruik 
van het leesprofiel en de leenhistoriek. Mijn Leestipper onderscheidt zich van 
andere boekentippers door de manier waarop de selectie van de tips gebeurt. 
Bibliotheken brengen thema’s en boekenlijsten aan met titels die ze graag in 
de kijker willen zetten. Het algoritme pikt daar vervolgens de tips uit die het 
beste aansluiten bij het leesprofiel van de gebruiker. Zo krijg je een aanbod 
dat steeds verrast en prikkelt. Een aanbod waarvan je elke titel ook echt in 
onze bib kunt vinden!  
 
Inloggen kan eenvoudig met je Mijn Bibliotheek-profiel op  
https://mijnleestipper.bibliotheek.be. Wie dat wil, wordt maandelijks via e-mail 
op de hoogte gebracht door de bib dat er nieuwe leestips klaarstaan. 

Voor algemene informatie en openingsuren kan je steeds terecht op:
zwevegem.bibliotheek.be.

Voor leuke updates, evenementen en weetjes volg je ons best op:
www.facebook.com/bibliotheekzwevegem.

Volg ons online



Bibus Zwevegem - schooljaar
Maandag
13:20 - 16:00 
16:30 - 18:00
Dinsdag
13:20 - 16:00 
16:30 - 18:00 
Woensdag
08:40 - 12:00

15:00 - 16:00
16:30 - 18:00
Donderdag
13:20 - 14:30
16:30 - 18:00
Vrijdag
08:45 - 10:15
13:30 - 13:00
13:30 - 16:00

Bibus Zwevegem - schoolvakantie
Maandag
13:30 - 14:30
14:30 - 16:00
16:30 - 18:00
Donderdag
14:30 - 16:00
16:30 - 18:00

Gemeenteschool Heestert  
De Gilde, Sint-Denijs

Gemeenteschool Sint-Denijs
Kerk Heestert 

Vrije Basisschool Moen  
(afwisselend Moense Beekstraat en Moenplaats)
WZC Marialove, Heestert
Vrije Basisschool Otegem

Vrije Basisschool Otegem
Kerk Moen

Gemeenteschool de Klim-Op (Kerk Kappaert)
Vrije basisschool Kappaert (Kerk Kappaert)
Kerk Knokke

WZC Marialove, Heestert
Kerk Heestert
De Gilde, Sint-Denijs

Vrije Basisschool Otegem
Kerk Moen

Bibliotheek Zwevegem 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

 
13:00 - 19.00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
13:00 - 19:00
13:00 - 19:00
09:00 - 12:00
gesloten

Openingstijden



Bibliotheek Zwevegem
Bekaertstraat 13 • 8550 Zwevegem 

T 056 76 59 00
bibliotheek@zwevegem.be

www.zwevegem.be/bibliotheek


