
Klein maar fijn:

Nederlandstalige bibliotheek start vanaf 6 november met Mini-Bib

Zoals je misschien al weet, wordt de Nederlandstalige bibliotheek van Anderlecht op dit moment 

volledig gerenoveerd om het voor de lezers en lezertjes nog aangenamer te maken. Op initiatief 

van schepen Elke Roex, bevoegd voor de Nederlandstalige Bibliotheek, gaat vanaf 6 november 

een Mini-Bib open om iedereen uit Anderlecht van het nodige leesvoer te voorzien.

Een patio, nieuwe verlichting, klimaatregeling, een nieuwe balie, gezellige lees- en zithoekjes en 

digitale werk- en studeerplekken. Dit zijn slecht enkele verbeteringen die de bezoekers mogen 

verwachten. Omdat de renovatiewerken wat vertraging oplopen, willen we je natuurlijk de kans 

bieden om van je favoriete boek of serie te blijven genieten. Hoe willen we dit aanpakken? Door 

vanaf 6 november een mini-bibliotheek te openen.

In ons tijdelijk onderkomen in de paviljoenen in het Joseph Lemairepark, hebben we wat ruimte 

gemaakt. Je kan er de boeken terugbrengen die je in april/mei adopteerde.

Het Joseph Lemairepark, waar ligt dat precies?

Dat is het parkje met de minigolf in de Vijverwijk, tussen de Marius Renardlaan en de Theo 

Lambertlaan, ingang via de Guillaume Stassartlaan 2. Kom je met het openbaar vervoer? Dan 

neem je tram 81, bus 75 (halte Van Beethoven), bus 49 (halte Veeweide), metro 5 (Veeweide of 

Bizet) of bus 810 van De Lijn (halte Debussy).

Gemeente Anderlecht: Raadsplein 1, 1070 Anderlecht

Contactpersoon: Matthias Baert – 02 558 09 91



Schepen Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: "Ik ben zeer blij dat we met deze mini-

bibliotheek onze Anderlechtenaren vlot kunnen blijven bedienen. Bovendien hebben we ook heel  

wat nieuw materiaal, namelijk meer dan duizend nieuwe boeken en strips. Zeker de moeite om  

eens een kijkje te komen nemen!"

De mini-bib is open vanaf woensdag 6 november en dit elke woensdag van 12u tot 18u en elke 

2de zaterdag van de maand van 10u tot 14u. De eerste keer is op zaterdag 9 november, in 

december is dat op zaterdag 14 december. 

Info: bibliotheek@anderlecht.be of 02 523 85 14
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