
Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Openingstijden 

maandag 12:00 - 18:00 uur

dinsdag  10:00 - 18:00 uur

woensdag  10:00 - 18:00 uur

donderdag  10:00 - 18:00 uur

vrijdag  10:00 - 18:00 uur

zaterdag  10:00 - 17:00 uur

zondag  gesloten

Telefoon: 070 2400 250 
E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl 
www.bibliotheekaandevliet.nl

      /dBadV            @dBadV         /dBadV

Plattegrond

Leidschendam
Fluitpolderplein 5
2262 ED Leidschendam

Stompwijk 
Dorpshuis 
Zustersdijk 18
2262 EW Stompwijk

Rijswijk
Generaal Eisenhowerplein 101

2288 AG Rijswijk

Stompwijk  
Maerten van den Veldeschool 
Dr. van Noortstraat 90 - 92 
2262 HA Stompwijk

Adressen en contact

De collectie
De collectie van de bibliotheek is 
actueel, veelzijdig en uitgebreid. 
Uw belangstelling staat voorop bij 
de samenstelling van de collectie.

Handig digitaal
De dienstverlening van de 
bibliotheek verloopt voor een groot 
deel digitaal. Waar u ook bent en 
wanneer u dat wilt, de bibliotheek 
is altijd bereikbaar.

Website
De website biedt u toegang tot de 
catalogus en ‘Mijn Bibliotheek’. Hier 
kunt u materialen gratis reserveren 
en de leentermijn verlengen. Met 
iDEAL kunt u uw contributie en 
andere openstaande bedragen 
betalen.

Bibliotheek wise app 
Met de speciale app voor uw 
smartphone of tablet heeft u 
altijd en overal toegang tot de 
bibliotheekcatalogus en ‘Mijn 
Bibliotheek’. De app is beschikbaar 
in de Google Play Store en Apple 
App Store.

Tegoed op je bibliotheekpas
In de bibliotheek kunt u alleen 
pinnen. Als lid heeft u de 
mogelijkheid om tegoed op uw pas 
te zetten waarmee u bijvoorbeeld 
te-laat-geld of printjes betaalt. 
Het zetten van een tegoed op 
uw bibliotheekpas kan met een 
pinpas bij de betaalautomaat in 
de bibliotheek of op onze website 
met iDEAL.

De Bibliotheek aan de Vliet biedt u veel aantrekkelijke mogelijkheden. 
Of u nu komt om boeken of andere materialen te lenen, om mee te doen 
aan een activiteit of om een krant of tijdschrift te lezen: de bibliotheek is 
er voor iedereen!

Overige bibliotheken

Voorburg
Catalogus
In de catalogus vindt u de collectie van de bibliotheek. U kunt via de 
zoekbalk zoeken op titel, auteur, onderwerp of reeks/serie. Bij het 
zoekresultaat ziet u of de materialen aanwezig zijn in de bibliotheek en 
waar u deze kunt vinden.

1  Reserveer: Klik hier om het materiaal te reserveren.
2  Status: Hier kunt u zien of het materiaal aanwezig is in de bibliotheek  

    of uitgeleend is tot een bepaalde datum. 
3  Vestiging: Hier kunt u zien in welke vestiging het materiaal staat.
4  Plaatsing: Hier kunt u zien op welke plaats in de bibliotheek u het  

    materiaal kunt vinden. Voorbeeld: U vindt het boek Spanje in de kast bij  
    ‘Wereld en Samenleving’ onder ‘Landen en Volken’. Daar staan de  
    materialen op alfabetische volgorde en vindt u het boek bij ‘Spanje’.
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Tijdschriften / Kranten

Tijdschriften / Kranten

Ingang

 

Spanning & actie
 Avontuur
 Detective
 Science Fiction en Fantasy
 Spanning

 Hobby’s
 Sport en spel
 Computers
 Verkeer en vervoer 
 Wetenschap en techniek

 

Jeugd 0 - 8 jaar
 Boekstart 

A  A-boeken
 A-boeken anderstalig

AP  AP-boeken (peuter)
AK  AK-boeken (kleuter) 
AJ  AJ-boeken (informatief) 

 DVD en Blu-ray 
E  E-boeken (AVI niveau) 

 Luisterboeken 
 Voorleesboeken

 

Wereld & samenleving
 Biografie
 Dieren
 Historisch verhaal
 Oorlog en verzet
 Sociaal/politiek verhaal

 Bedrijf en beroep
 Communicatie
 Mens en maatschappij
 Dieren 
 Natuur en milieu 
 Geschiedenis
 Landen en volken 
 Nederland
 Toen

 

Jeugd 8 - 15 jaar
 B, C-boeken anderstalig 

B  B-boeken (9 - 12 jaar)
C  C-boeken (12 - 15 jaar) 

 DVD en Blu-ray
J  J-boeken (informatief)

 Luisterboeken
 Makkelijk lezen
 Stripboeken

 

Liefde & leven
 Bouquet
 Doktersverhaal
 Erotiek
 Familieroman 
 Grootletterboeken
 Luisterboeken 
 Romantisch verhaal

 Geestelijk leven
 Religie
 Lichaam en gezondheid
 Eten en drinken 
 Uiterlijk 
 Opvoeding en onderwijs
 Huis en tuin 
 Feesten

 

Literatuur & cultuur
 Duitstalige boeken 
 Engelstalige boeken
 Franstalige boeken
 Literaire romans
 Psychologisch verhaal
 Humor

 Beeldende kunst 
 Schrijvers en boeken
 Theater en film 
 Muziek 
 Sprookjes en volksverhalen 
 Gedichten en versjes

 

Young Adults
D  D-boeken (vanaf 15 jaar)

 DVD en Blu-ray
D  D-boeken anderstalig

 Waargebeurd verhaal

 Betaalautomaat
 Catalogus computer
 Informatiebalie
 Koffie / Thee
 Kopieerapparaat
 Ollie computer
 Dames toilet
 Heren toilet 
 Mindervaliden toilet 
 Baby verschoonruimte

 

Beeld & Geluid
 DVD
 Blu-ray


