
De Kempen

Online snuffelen en zoeken in de collectie
Nu rondsnuffelen niet kan omdat je niets aan mag raken, helpen we je graag met het digitaal snuffelen en 
zoeken in de collectie. 

Digitaal snuffelen in de collectie (van jouw vestiging)  
 

Wanneer je graag rond wilt snuffelen in de hele collectie om inspiratie op te doen, raden we je aan onze  
genrepagina’s te gebruiken. Deze vind je onder het kopje ‘collectie – ontdek de collectie’.  
Dit is de link:  www.bibliotheekdekempen.nl/collectie/ontdek-de-collectie
 
Wil je graag rondsnuffelen in de collectie van jouw vestiging? Gebruik dan de online catalogus:

• Ga naar: www.bibliotheekdekempen.nl  
• Typ een sterretje * bovenin de zoekbalk. Zorg dat het bolletje bij ‘zoeken in de catalogus’ staat,  
 dit zou  automatisch goed moeten staan.
• Klik op ‘zoek’.
• Je bent nu in de online catalogus en je ziet de hele collectie van Bibliotheek de Kempen. 
• Aan de linkerkant zie je ‘Verfijnd zoeken’, hier kun je jouw vestiging aanklikken.  
 Zie je jouw vestiging niet? Klik dan op ‘meer’ en ‘bekijk alles’. 
• Je bent nu in de gehele collectie van de vestiging. Natuurlijk kun je hier je zoektocht verder  
 verfijnen:
 Materiaal: Hier kies je het soort materiaal wat je wilt lenen. Zoek je bijvoorbeeld alleen grootletter- 
 boeken? Vink dat dan hier aan. 
 Categorie: Hier kies je tussen jeugd / volwassenen en fictie / informatief.
 Genre: Hier kun je je favoriete genre kiezen.
 Taal: Op zoek naar een niet-Nederlands werk? Die kun je hier vinden.

 Tip: Je kunt overal op ‘meer’ klikken.

Online zoeken in de hele collectie
Wil je iets zoeken in de gehele collectie? Gebruik dan de online catalogus.  
Het is mogelijk om boeken te reserveren van al onze vestigingen.

• Ga naar de online catalogus: www.bibliotheekdekempen.nl/collectie/catalogus
• Typ in de zoekbalk bovenin wat je zoekt. Je kunt zoeken op auteur, titel, onderwerp en ISBN  
 nummer. Kies in het vakje ‘alle velden’ de juiste zoekopdracht, die doe je door op het pijltje te klikken. 
 Zoek je bijvoorbeeld een boek over tuinieren? Vul dan in de zoekbalk ‘tuinieren’ in en klik bij alle  
 velden op ‘onderwerp’. Klik daarna op ‘zoek’.
• Uitgebreider zoeken kan ook. Klik dan op ‘geavanceerd’. Hier kun je meerdere zoekopdrachten  
 tegelijk geven. Bijvoorbeeld zoeken op meerdere onderwerpen, zoeken op onderwerp in fictie of  
 non-fictie of reeksen van boeken zoeken.

Belangrijk en praktische tips
 

Lees alle corona maatregelen goed door voordat je onze bibliotheek bezoekt!  
Je vindt deze hier: www.bibliotheekdekempen.nl/corona 

Vergeet je pasje niet! Je kunt alleen de zelfbediening gebruiken. 

Om teleurstelling te voorkomen raden we je aan verschillende boeken op je wensenlijstje te zetten, het kan 
immers zijn dat iemand je toevallig nét voor is.

Vind je computers en internet lastig? De Bibliotheek heeft gratis cursussen. Ook helpen we je graag met  
het gebruiken van de online Bibliotheek. Informeer ernaar bij de balie.

Veel leesplezier!


