
DE FILIALEN VAN 
BIBLIOTHEEK DE KROOK







* De kleine lettertjes over boxen: 
   Cd’s, dvd’s of boeken die samen in een box zitten, tellen als 
   1 stuk. Idem voor een boek met een cd, cd-rom of dvd.

* Nog meer kleine lettertjes over tijdschriften:
    • In de bibliotheekfilialen zijn alle tijdschriften uitleenbaar, behalve 
      het recentste nummer. Eén nummer = 1 stuk.
    • In Bibliotheek De Krook zijn sommige tijdschriften uitleenbaar,  
      behalve het recentste nummer. Een volledige voorbije jaargang 
        telt als 1 stuk. Wil je een nummer uit een lopende jaargang, dan  
        telt 1 nummer als 1 stuk.

Wat kan je lenen
Boeken en 
luisterboeken

Kinderboeken 
Strips  
Tijdschriften  
Bladmuziek 
Cd-roms 

Cd’s  

Kinder-cd’s en -luisterboeken 
Taalcursussen
Dvd’s
Enkel in Bibliotheek De Krook:
Sprinters (selectie actuele werken, 
max. 1 week) 

Max.
aantal

Max.
aantal

10

10
10
10
10
4

10
10
4
4
4

WELKOM IN DE FILIALEN

LID WORDEN

Heel eenvoudig! Schrijf je gratis in aan de infobalie van elke 
Gentse openbare bibliotheek. Het enige wat je moet meebrengen 
is je identiteitsbewijs. Je krijgt meteen je lenerskaart. 
Kinderen jonger dan 12 jaar schrijven we alleen in als een volwas-
sene hen begeleidt.
Ik ben al lid. Heb ik ook een nieuwe kaart nodig?
Ja, vraag gratis je exemplaar aan de infobalie.
Breng je lenerskaart altijd mee naar de bibliotheek: je hebt ze
nodig om te lenen, de leentermijn te verlengen, te reserveren…
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LENEN

Lenen is gratis. Het enige wat je nodig hebt, is je lenerskaart.Bibliotheek De Krook en haar 14 filialen: één netwerk van bibliotheken 
verspreid over wijken en deelgemeenten. Gezellige plekken met 
eigen activiteiten voor kinderen en volwassenen, een verrassend 
ruim aanbod én de mogelijkheid om alle boeken, cd’s, tijdschriften, 
strips, films… op te vragen. Ideaal voor wie niet in het centrum van 
de stad woont!



Hoelang mag ik uitgeleende titels houden? 
Je mag alles 4 weken houden. 
Sprinters: in Bibliotheek De Krook vind je ook sprinters. Dat is een 
selectie recente boeken, cd’s en films die je één week mag lenen. 

Kan ik in alle bibliotheken terecht?
Ja! Zodra je lid bent, kan je tegelijk materiaal lenen in Bibliotheek 
De Krook, de 14 andere bibliotheken in Gent en in het Mobiel 
Bibliotheekpunt.

Wat als ik een werk niet vind in Gent?
Geen probleem. Je kan boeken, artikels, muziekwerken..., uit 
welke Vlaamse openbare bibliotheek ook, aanvragen via inter-
bibliothecair leenverkeer.  
Je betaalt hiervoor € 3 per aanvraag en per stuk. Vraag je items op 
uit een wetenschappelijke bibliotheek, dan kost je dat € 8.50 per 
stuk. Doe je aanvraag via bibliotheek.ibl@stad.gent met vermelding 
van je naam en lenersnummer.

School of organisatie?
Dan bieden we je extra leenmogelijkheden met de klaskaart of 
de collectieve lenerskaart. Surf voor meer informatie naar 
www.stad.gent/bibliotheek of bel naar 09 323 68 00.

Ik ben minder mobiel.
Raak je moeilijk in de bibliotheek? Speciaal voor jou organiseren 
de vrijwilligers van de Lokale Dienstencentra Bib aan huis. 
Surf voor meer informatie naar www.stad.gent/bibliotheek of 
bel naar 09 323 68 00.

TERUGBRENGEN

Wanneer terugbrengen? Tips
• Geef je e-mailadres aan de infobalie bij het inschrijven en je   
   ontvangt een herinneringsmail drie dagen voor het einde van de 
   leentermijn.
• Meld je aan op Mijn Bibliotheek Gent. Hoe? Zie pagina 10.
• Download de Krook bib-app.

Waar terugbrengen?
Tijdens de openingsuren aan de infobalie, buiten de openingsuren 
in de terugbrengbus. 
Opgelet: stop je boeken, cd’s, films… in de terugbrengbus van 
een filiaal, dan gaan ze pas de eerstvolgende openingsdag van 
je lenerskaart. 

Mag ik materiaal in een andere bibliotheek terugbrengen?
Nee, dat kan jammer genoeg (nog) niet. We zien alles graag terug 
in de bibliotheek waar je het leende.
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VERLENGEN

Hoe vaak kan ik de leentermijn verlengen?
Eén keer. Let wel: dvd’s, sprinters en gereserveerde titels zijn niet 
verlengbaar. 

Hoe verlengen?
Dat kan op 4 manieren:
• in de bibliotheek: bij een medewerker of via een catalogus-pc
• via internet: www.stad.gent/bibliotheek > Mijn Bibliotheek Gent
• telefonisch: bel Gentinfo op 09 210 10 10 (ma-za: 8-19 u.) en 
  hou je lenerskaart bij de hand.
• via de Krook bib-app.

TE LAAT

Wat als ik te laat ben?
Kan gebeuren. Je betaalt dan € 0,30 per openingsdag, per geleend 
exemplaar (-13 jaar: € 0,20).

Wat als ik véél te laat ben?
Twee weken na de uiterste terugbrengdatum start de aanmanings-
procedure. Reageer je niet op tijd, dan betaal je bovenop het 
telaatgeld € 25 extra administratiekosten. 
Raadpleeg voor alle details het volledige reglement op onze 
website.

OPVRAGEN EN RESERVEREN 

Kan ik een werk opvragen?
Een werk dat niet in de collectie van het filiaal zit, kan je gratis 
opvragen uit een ander filiaal of de hoofdbibliotheek. 

Hoe doe ik dat?
Raadpleeg een filiaalmedewerker.

En dan?
Informeer bij de bibliotheek of het werk er al is. Je krijgt geen 
bericht. 

Kan ik een werk reserveren?
Jazeker. Uitgeleende titels kan je reserveren (€ 1,25 per stuk).

Hoe doe ik dat?
Dat kan op 4 manieren:
• in de bibliotheek: bij een medewerker of via een catalogus-pc: 
   klik de titel aan, log in op Mijn Bibliotheek Gent en klik dan op 
   de reserveerknop. 
• via de Krook bib-app, de handige app voor je smartphone of tablet.
• via internet: surf naar www.stad.gent/bibliotheek > catalogus,  
  klik de titel aan > log in op Mijn Bibliotheek Gent en reserveer.
• telefonisch: bel Gentinfo op 09 210 10 10 (ma-za: 8-19 u.),
  hou je lenerskaart bij de hand.
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En dan?
Volg je reservering op in Mijn Bibliotheek Gent. Zodra je gereser-
veerde werken beschikbaar zijn in je bibliotheek, krijg je een 
berichtje. Bij afhaling betaal je € 1,25 reserveringskost per titel.  

LENERSKAART VERLOREN OF GESTOLEN?

Bel ons en we blokkeren meteen je kaart. Zo voorkom je misbruik. 
Je eerste lenerskaart was gratis, voor een nieuwe kaart betaal 
je € 10 (-13 jaar: € 5). Werd je lenerskaart gestolen, breng dan een 
aangifte van diefstal mee en je ontvangt gratis een nieuwe.

VERLIES OF BESCHADIGING

Wat als ik een werk verlies?
Vind je een werk niet meer, dan moet je een vergoeding betalen. We 
kunnen dit bedrag in geen geval terugbetalen, ook niet als je het 
verloren werk later toch terugvindt. 

En bij schade?
Ook dan moet je een vergoeding betalen. Controleer alles goed 
voor je het leent en meld eerdere beschadigingen aan een biblio-
theekmedewerker. 

SURFEN

Zijn er computers?
Natuurlijk! De internetpc’s kan je gratis gebruiken. Meld je aan met 
je lenerskaart aan de infobalie. 

DIGITAAL TALENTPUNT IN BIBLIOTHEEK DE KROOK

In Bibliotheek De Krook kan je terecht bij het Digitaal Talentpunt 
op de 2de verdieping voor gratis ICT-begeleiding voor computer, 
tablet en smartphone.

KOPIËREN, PRINTEN EN SCANNEN

Hoeveel kost een kopie?
Voor een zwart-witkopie betaal je € 0,25; voor een kleurkopie 
€ 0,75. Printen kan voor hetzelfde tarief. 
Scannen kan ook, breng je eigen USB-stick mee. Dit is gratis.

ANDERE VRAGEN?

Spreek gerust een medewerker aan. We helpen je graag. 

Wil je het volledige reglement raadplegen? 
Surf naar www.stad.gent/bibliotheek
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DE BIBLIOTHEEKFILIALEN: EEN OVERZICHT
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Brugse Poort (9000)  
Blazoenstraat 9
T 09 374 20 84
E brugsepoort.bib@stad.gent

Drongen (9031) 
Antoon Catriestraat 4
T 09 236 27 32
E drongen.bib@stad.gent

Sint-Amandsberg (9040)  
Halvemaanstraat 92
T 09 229 10 55
E sintamandsberg.bib@stad.gent

St. Denijs-Westrem (9051)   
Gemeenteplein 14
T 09 220 20 15
E sintdenijswestrem.bib@stad.gent

Gentbrugge (9050) 
Sint-Simonstraat 41
T 09 230 44 13
E gentbrugge.bib@stad.gent

Zwijnaarde (9052)  
Heerweg Zuid 22
T 09 242 09 15
E zwijnaarde.bib@stad.gent

Mobiel Bibliotheekpunt
Stopplaatsen en uren:
www.stad.gent/mobiel
dienstencentrum
T Gentinfo 09 210 10 10
E gentinfo@stad.gent

In het Mobiel Diensten-
centrum kan je kiezen uit 
de meereizende collectie. 
Of een boek, cd, film… 
opvragen uit de collectie 
van Bibliotheek De Krook. 

Ledeberg (9050)
Driesstraat 99
T 09 231 03 00
E ledeberg.bib@stad.gent

Mariakerke (9030) 
Trekweg 1
T 09 227 91 95
E mariakerke.bib@stad.gent

Oostakker (9041) 
Sint-Laurentiuslaan 1
T 09 251 87 94
E oostakker.bib@stad.gent

Nieuw-Gent  (9000)  
Rerum Novarumplein 186 B
T 09 268 21 85
E nieuwgent.bib@stad.gent

Bloemekenswijk (9000) 
Francisco Ferrerlaan 275 A
T 09 227 91 96
E bloemekenswijk.bib@stad.gent

Watersportbaan (9000)    
Neermeerskaai 2A
T 09 220 89 34
E watersportbaan.bib@stad.gent

Westveld (9040)   
Heiveldstraat 350
T 09 238 46 83
E westveld.bib@stad.gent

Wondelgem (9032)  
Vierweegsestraat 16
T 09 253 29 48
E wondelgem.bib@stad.gent

Filiaal in gevangenis 
Nieuwewandeling
Wist je dat er ook in de 
Gentse gevangenis een 
bibliotheekfiliaal is? Hier 
kunnen de gedetineerden 
elke week boeken, films, 
muziek en strips uitlenen 
en boeken aanvragen uit 
Bibliotheek De Krook.
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“Het grootste verschil met de hoofdbibliotheek? 
Dat is toch wel het persoonlijke contact, denk ik. 
We kennen de mensen, zeggen persoonlijk goeiedag, 
helpen met plezier… We kunnen bijvoorbeeld boeken 
uit de hoofdbibliotheek gratis voor je aanvragen. Nog 
een tip: als je een populair boek reserveert in een 
filiaal, heb je het veel sneller omdat je wellicht de 
enige bent. Kom zeker langs!”

Karin, filiaal Sint-Amandsberg

“Ons filiaal is echt ingebed in de buurt. De mensen 
kennen ons, spreken ons makkelijk aan. We besteden 
extra aandacht aan de jongste lezertjes,  maar zijn 
er natuurlijk voor iedereen. We willen hen laten ont-
dekken dat lezen plezierig kan zijn. Het is bovendien 
aangenaam vertoeven tussen boeken, tijdschriften en 
kamerplanten... een groene sproet in de Ledebergse 
buurt”. 

Rose-Marie, filiaal Ledeberg 

MOBIEL MAKERSLAB
Het mobiele lab Maak de stad! reist de 
filialen af en laat tieners een eigen stad  
bouwen met behulp van lasercutters, 
3D-printers, gevelmapping en street art.

xx x x

OPENINGSUREN 
FILIALEN

Bloemekenswijk
Brugse Poort
Drongen
Gentbrugge
Ledeberg
Mariakerke
Nieuw Gent
Oostakker
Sint-Amandsberg
Sint-Denijs-Westrem
Watersportbaan
Westveld
Wondelgem
Zwijnaarde

                      Gesloten op zon- en feestdagen.

maandag
15.30-19u
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xx
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15.30-19u 14-17u 15.30-18u 10-12.30u
dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
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NIEUW

Mijn Bibliotheek Gent 
Ben je al vertrouwd met mijn.bibliotheek.be? Daarmee kun je jouw 
uitleningen blijven beheren, ook van gezinsleden die aan je profiel 
gekoppeld zijn. Net als het Vlaamse digitale krantenarchief Gopress 
doorzoeken en Fundels - digitale prentenboeken - downloaden.

Voor elke Gentenaar is er nu op de Stad Gent-website 
Mijn Bibliotheek Gent. Daarmee kan nog veel meer:  
• de leentermijn verlengen 
• je reserveringen opvolgen
• je leenhistoriek bekijken
• lijsten maken
• Openstaande bedragen bekijken én online betalen
• Gopress, het Vlaamse digitale krantenarchief, doorzoeken en 
  Fundels, digitale prentenboeken downloaden.
• Mijn Bibliotheek Gent serveert je bovendien leestips-op-maat op 
basis van jouw leengeschiedenis. 

Hoe werkt het?

Volg deze stappen:

Stap 1. Surf naar stad.gent/bibliotheek en klik op Aanmelden bij   
                Mijn Bibliotheek Gent.

Stap 2. Meld je aan met je Mijn Gentprofiel. Heb je er nog geen? 
               Klik op Registreren. 

Stap 3. Kies Koppelen met jouw Mijn Bibliotheekprofiel.

Stap 4. Aanmelden met Mijn Bibliotheekprofiel. Heb je er nog geen? 
                Klik op Registreren.

Stap 5. Kies ten slotte je persoonlijke lidkaart en je Mijn Bibliotheek 
               Gentprofiel is gecreëerd.

Lukt het niet meteen? Vraag gerust hulp in je bibliotheek.

Handig om weten: zodra de koppeling gemaakt is, blijft ze bewaard. 
Vanaf dan hoef je enkel met je Mijn Gentprofiel in te loggen op
de website www.stad.gent/bibliotheek en in de Krook bib-app 
(Android/IOS).
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Nog beter: De Krook bib-app
Download een onthaalmedewerker 

Als lid van de bibliotheek kan je gratis de Krook bib-app downloaden. 
Zo heb je altijd een overzicht bij de hand van wat je leende en 
wanneer het terug moet. Is je leentermijn bijna verstreken? Dan 
krijg je een melding en kan je in één beweging verlengen. Ook 
reserveren doe je in een handomdraai. Of ontdek hier de 
Leestips-op-maat, dat persoonlijke ‘te lezen’-lijstjes voor je maakt.
Meteen downloaden, die onthaalmedewerker voor in je binnenzak!

VRIJWILLIGERS M/V/X GEZOCHT

De bibliotheek heeft veel te danken aan vrijwilligers. Vandaag tellen 
we al zo’n 200 onvermoeibare krachten, maar we kunnen nog 
meer enthousiast volk gebruiken.

Boek op Bezoek: van de herfst- tot de paasvakantie lees je elke 
week voor aan een kleuter bij wie thuis geen voorleestraditie 
bestaat.  

Bib aan Huis: je brengt boeken, muziek, films… bij minder mobiele 
leners thuis, als vrijwilliger bij het Lokaal Dienstencentrum.

Boekenjury: je begeleidt een jurygroepje van de Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen (KJV), of een lees- of voorleesgroep voor volwassenen.

Voorleesvrijwilliger: je leest in een van onze bibliotheken voor uit 
onze mooie collectie prentenboeken.

Vrijwilliger tijdens activiteiten: voor de vele activiteiten in 
Bibliotheek De Krook en haar filialen zoeken we enthousiaste 
vrijwilligers om ons team te versterken. Meer info over 
vrijwilligerswerk bij de stad: www.vrijwilligerspunt.stad.gent. 

Team Krook: Ben je tussen 13 en 18 jaar en bepaal je graag mee 
wat in de rekken moet komen, welke games we dringend moeten 
aankopen, welke workshops we liefst organiseren... Kom erbij!
https://teamkrook.wordpress.com.

Interesse? Mail naar: bibliotheek.scholenwerking@stad.gent



Een plek om te lezen en te leren,

In dit prachtige nieuwe gebouw staat een collectie van zo’n 400.000 
boeken, cd’s, dvd’s, strips, graphic novels, tijdschriften en luisterboeken. 
Toegankelijk voor iedereen en gratis te lenen. De collectie is het hart 
van dit huis. Technologie voegt er nog een dimensie aan toe met een 
uitgebreid digitaal aanbod, een handige app, Leestips-op-maat...

nieuwe dingen te beleven,

In Bibliotheek De Krook wordt in de collectie duiken nog gemakkelijker. 
Je vindt er lees- en vertelhoeken, studie- en werkplekken, een leescafé, 
een belevingstrap, een grote zaal... De bibliotheek organiseert - vaak 
samen met partners - expo’s, workshops, debatten, ...
Dat bezorgt je een frisse kijk of helpt je de complexe, voortdurend 
veranderende wereld beter te begrijpen of misschien beleef je gewoon 
plezier, kan ook! 

en voluit te leven.

De bibliotheek is en blijft een oase van rust waar je tijd kan maken voor 
jezelf. Maar evengoed een plaats om anderen te ontmoeten, kennis en ta-
lenten te ontwikkelen, digitale drempels weg te werken. Dat doen we samen  
met de andere ‘Krookbewoners’ zoals Vormingplus, Digitaal.Talent@Gent, 
imec en Universiteit Gent.
De eerste keer in dit prachtige, nieuwe cultuurhuis in Gent. De eerste van 
vele keren, zoveel is zeker. Want kan je ooit genoeg krijgen van lezen, 
leren, beleven, leven?

Annelies Storms, Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen
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WELKOM IN BIBLIOTHEEK DE KROOK

CONTACT

Bezoekadres: Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent
Leveradres: Platteberg 11, 9000 Gent
T 09 323 68 00
E bibliotheek@stad.gent
www.stad.gent/bibliotheek

Openingsuren: ma-za: 10.00 - 19.00 u
                                      do: 10.00 - 21.00 u                                   

ZO BEREIK JE BIBLIOTHEEK DE KROOK

Te voet 
Hoofdingang aan het nieuwe Miriam Makebaplein. Bereikbaar via 
de brug aan de Kuiperskaai. Ook toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers.

Met de fiets
Fietsenstalling op -1 via de ingang aan de Platteberg.

Met het openbaar vervoer
Bekijk de dienstregeling van bus en tram op www.delijn.be. 
Halte Woodrow Wilsonplein.

Met de auto
Parkeren kan in Parking Zuid. Meer informatie vind je op 
mobiliteit.stad.gent.
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MIJN FAVORIETEN



MEER INFO OVER ONZE DIENSTVERLENING EN ACTIVITEITEN

• Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via de website
• Bekijk de activiteitenkalender op onze website.
• Volg ons op 

Illustraties: Peter Goes
concept en copywriting: Veerle Blykers i.s.m.
team communicatie van de bibliotheek
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NOTITIES






