

Hoe vindt u ons?





etage van het winkelcentrum "Vennehof" en is via
een trap achter de "Kornmarkt"
parkeerdek van de parkeergarage "Vennehof" te
bereiken.

Liften vindt u in het trappenhuis
„Familienbildungsstätte” (Fabi) en
winkelcentrum.

van de
in het

Het wordt de hoogste tijd de bibliotheek
te bezoeken als …


 U de prentenboeken en cassettes van uw
kinderen uitentreuren kent
 U niet weet hoelang Doornroosje heeft
geslapen of niet weet waar het zevende geitje
zich verstopte
 Uw kind van acht graag wil weten hoe de
mens er vanbinnen uitziet
 Uw dochter van veertien de liefdesroman die u
net verslindt, ook per se wil lezen
 De lange reclame-pauzes bij speelfilms op uw
zenuwen werken
 U geen plaats hebt voor nog meer boeken in
uw boekenkasten
 Uw zoon van zestien beweert dat het
rw
. .‘
rj
 U ziet dat de nieuwe bestseller-r
6,00 €
kost
 Uw chef u op zakenreis naar China stuurt
 Uw woonkamer toe is aan een nieuwe outfit
 U niet weet wat u bij het volgende familiefeest
zult koken
 Uw man beweert dat alleen zijn moeder
r
„Königsberger Klopse“ kan
klaarmaken
 Uw vrouw beweert dat alleen haar vader weet
hoe je woelmuizen uit de tuin verjaagt
 U niet weet wat u zult lezen
 U weet wat u wilt lezen
 U andere mensen wilt ontmoeten

Remigius bibliotheek
 Adres:

Telefoon
Fax
e-Mail
homepage

Am Vennehof 1
46325 Borken
02861 / 9318-0
02861 / 9318-20
info@buecherei.borken.de
www.remigius-buecherei.de

www.facebook.de/ Muensterlaender.Bibliothekshelden

 Openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 – 12.30 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr
za. – zo. 10.00 – 12.00 Uhr
´s Maandags en op feestdagen gesloten!
http://www.desmagiersworld.de/clipart/lesen/index_img/lesen006.gif



Wij over ons

of iemand die bevoegd is de ouderlijke macht uit
te oefenen, worden ondertekend.

De Remigius-bibliotheek is een instelling voor
onderwijs en cultuur die onder auspiciën van de
katholieke proosdijgemeente St. Remigius Borken
staat. Volgens een contract met de stad Borken is
de bibliotheek voor de basisverzorging van de
literatuur en de media van de stad Borken
verantwoordelijk.
Coöperaties:
S
„M r G
r
H
“
het Rode Kru B r
r
wj
„ w r
“, w r j
r jw
r
ich engageren
anderen voor te lezen (b.v. in kleuterscholen en/of
bejaarden-, verpleeg- en verzorgingstehuizen).
Verdere partners waarmee wij samenwerken zijn
de basisscholen, kinderdagverblijven en het
voortgezet onderwijs in Borken.


Wat belangrijk is

Uitleentermijnen
boeken, cd-luisterboeken,
,
‘ :
tijdschriften, muziek- ’ ,
cd-roms, wii-spelen, nintendo-ds:
speelfilms (dvd):

4 weken

Boetes
Zou u een keer vergeten uw boek of andere media
op tijd terug te brengen, betaalt u per boek of
0,50 €
r
r
w
laat bent en voor een schriftelijke aanmaning
,00 € x r .


Wat wij bieden



Op 6 dagen in de week staan ruim 45.000 media,
een
voor
iedereen
toegankelijke
internetaansluiting en een kopieerapparaat ter
beschikking.
Via ons portaal

Antolin
Dit is een programma ter bevordering van het
lezen voor scholieren van 6 t/m 16 jaar, waarbij
online (www.antolin.de) quizvragen m.b.t. kinderen jeugdboeken beantwoord kunnen worden.

„de Antolinboeken hebben in
de Remigius
bibliotheek een
extra sticker
zodat je ze
sneller vindt!“

2 weken
1 week

Lidmaatschapskosten
jaarkaart volwassene
8,00 €
proefabonnement (3 maand geldig) 3,00 €
kinderen en jeugdigen
gratis
Tarieven
per speelfilm (dvd)

En als je te
laat komt?

Interbibliothecair leenverkeer
Als u boeken of artikelen uit tijdschriften wilt
lenen, die niet in het bestand van de Remigius
bibliotheek vermeld zijn, kunt u deze gewenste
media (op enkele uitzonderingen na) via het
interbibliothecaire leenverkeer laten bestellen.
4,00 €
r
,00 € r w
j r
.

,00 €

Als u lid wilt worden van de bibliotheek brengt u
a.u.b. een geldige identiteitskaart en het
contributiegeld mee. Voor kinderen onder de 18
jaar moet op het aanmeldingsformulier een
schriftelijke goedkeuring door één van de ouders

kunt u electronische media voor uw computer,
tablet-pc of e-book-reader gratis lenen.

Reserveringen
M
,
j ,
boek of medium laten reserveren.

r ,00 €

r

Rondleidingen
Voor kleuterscholen, scholen en andere groepen
organiseren wij graag rondleidingen met
r
r
’ . U
aanmelden of verdere informatie aanvragen via
het telefoonnummer 02861 / 93180.
Voor volwassenen vinden elke eerste dinsdag in
de maand steeds om 11.00 uur en 17.00 uur
rondleidingen plaats.

