
 

 

 
Boeken lenen als de bibliotheken zijn gesloten 

Nieuws vanuit de Bibliotheken in de gemeente Hardenberg 

De bibliotheken zijn gesloten, maar er is wel een afhaalservice 
De Bibliotheek heeft een afhaalservice in Balkbrug, Bergentheim, De Krim, Dedemsvaart, 

Gramsbergen, Hardenberg, Lutten en Slagharen.  

Hiervoor kunnen boeken gereserveerd worden via de website, telefonisch of per mail 

naar info@bibliotheekhardenberg.nl (met vermelding van afhaal-bibliotheek) 

Kinderen en hun ouders kunnen bij de aanvraag hun boeken-voorkeur doorgeven. 

Nog geen bibliotheekpas? Deze is ook op dezelfde manier aan te vragen. 

De Bibliotheek stuurt een mail  als de gereserveerde boeken binnen zijn en deze kunnen dan worden 
opgehaald in Hardenberg op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.30 uur.  
In Dedemsvaart op maandag en woensdag van 14.00 tot 17.30 uur.  
In Balkbrug, Bergenheim, Gramsbergen en Slagharen op de woensdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur.  
In Lutten en De Krim ook op woensdagmiddag, maar dan van 14.00 tot 16.00 uur. 

Voor vragen is de Bibliotheek iedere werkdag van 10.00-16.00 uur te bereiken: 0523-270271  

 

 

 

 

Voor vragen is de Bibliotheek iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur te bereiken via 0523-270271. 

 

Met een bibliotheekpas kun je ook online 
Voor kinderen gratis toegang met een bibliotheekpas 

Kijk op de website bij Ontdek de bieb 

E-books te downloaden 
  
www.yoleo.nl Voor kinderen die moeite hebben 
met lezen. Met Yoleo wordt lezen makkelijker en 
kunnen kinderen zelf aan de slag met een boek 
uit de digitale boekenkast. Ze kunnen meelezen 
terwijl de tekst wordt voorgelezen.   
 

Voorlezen: De Voorleeshoek, Bereslimme 

levende prentenboeken, Digitale Voorleestas 

 

Voorlezen? Ja doen! 
Van 20-30 januari zijn de Voorleesdagen met 
extra aandacht voor het voorlezen. En voor het 
prentenboek Coco kan het! over een klein 
vogeltje dat niet durft te gaan vliegen. 
Voorlezen is gezellig, kinderen leren nieuwe 
woorden en leven mee met wat er in het boek 
gebeurt. Voorlezen is genieten van het verhaal, 
van de platen en wat je erbij kunt verzinnen. Je 
kunt ook meer doen met een boek. Je kunt het 
verhaal naspelen, erover tekenen of knutselen.  
Zo is het voorlezen goed voor knusse momenten 
en een mooi begin om andere dingen te doen en 
te leren. Juist mooi in een tijd dat we meer 
samen thuis zijn. Voor ideeën en tips, zie 
www.nationalevoorleesdagen.nl     
Ook als kinderen zelf al kunnen lezen,  
kun je blijven voorlezen. 
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