1e etage
deetalage

hoogspanning

debestemming

in de etalage maakt u kennis
met nieuwe titels, thema’s en
actualiteiten. Deze collectie
wisselt continu.

de bestemming is het ideale
vertrekpunt voor wie graag op
reis gaat.
collectie: atlassen, reisgidsen
en informatie over allerlei
landen.

beeldengeluid

hoogspanning staat voor de
kick van het moderne leven,
voor een drive tot succes en
een gevoel van adrenaline.
collectie: financieel, computers,
management, communicatie,
vervoer, spannende romans
(thrillers, detectives en science
fiction), sport en spel.

beeld en geluid is onze collectie
cd’s, dvd’s en cd-roms (ook
games).
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denieuwebibliotheek

anderetalen

andere talen bevat literatuur en
verhalen in het Engels.

peuters en
kleuters

2e etage

deachterbank

de achterbank is the place to be voor
jongeren. Hier vind je alles wat je boeit
en nodig hebt voor school.

peuters en kleuters is voor alle kinderen
van nul tot zes jaar. Hier staan de boeken,
luisterboeken, cd’s en dvd’s waarbij zij
hun fantasie de vrije loop kunnen laten.
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in anders lezen vind je de collectie die je
nodig hebt wanneer lezen om welke reden
dan ook niet lukt. Er zijn enkele pc’s met
taalprogramma’s beschikbaar.
collectie: grote letters, inburgering,
leer een taal, luisterboeken
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de jeugd van tegenwoordig is het
thuishonk voor kids.
collectie: verhalen over vriendschap
en verliefdheid, strips, spannende
boeken, tijdschriften en boeken over
allerlei onderwerpen om te weten of
te ontdekken.

de living is waar u zich helemaal thuis voelt.
Een gezellige huiskamer waar je gewoon
mag genieten.
collectie: creatief, doe-het-zelf, woninginrichting,
tuinen, natuur, dieren, kookboeken, romantische
verhalen, waargebeurde verhalen, vorstenhuizen,
gezondheid en jij en je kind.

de doorkijk biedt verdieping. Je verruimt
er je blik op de wereld en kijkt zonder
obstakels.
collectie: cultuurgeschiedenis, kunst,
mens en maatschappij, spiritualiteit,
poëzie, toneelstukken en literatuur.
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op de afdeling ontwikkeling is
alles te vinden op het gebied van
zelfstudie en persoonlijke
ontwikkeling.
collectie: exacte wetenschappen,
filosofie, geschiedenis, maatschappijwetenschappen, godsdienst en
taal- en letterkunde.
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