
Engelse boeken 
  
Is het Engels je moedertaal? Spreken jullie om een andere reden thuis veel Engels? Of leest 
je kind graag boeken en kan hij/zij wel een moeilijker boek aan? Kom naar de Bibliotheek 
Haarlemmermeer!  
 

De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft de collectie Engelstalige jeugdboeken namelijk flink 

uitgebreid. Er zijn nieuwe boeken voor de allerkleinsten, voor basisschoolleerlingen en een 
aantal mooie titels voor scholieren van het middelbaar onderwijs. De meeste Engelstalige 

jeugdboeken vind je in Bibliotheek-Hoofddorp-Floriande, in de Bibliotheek Hoofddorp-
Centrale en de Bibliotheek Nieuw-Vennep. De boeken zijn ook te reserveren via onze 

website. Het lidmaatschap van de Bibliotheek is voor kinderen tot 14 jaar gratis en voor 
tieners vanaf €15,00 per jaar of €1,50 per maand. 

 
Digitale boeken in andere talen 
De Bibliotheek Haarlemmermeer wijst je daarnaast ook op online boeken in andere talen 
dan Engels, zoals Arabisch, Frans, Pools, Hebreeuws, Hindi en nog veel meer. Lezen kan met 
een tablet, laptop of smartphone via onderstaande websites:  

• Worldstories 

• Prentenboeken in alle talen (initiatief van Stichting VoorleesExpress) 

 
Voor meer informatie: bezoek ons op www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen 

 

English books 
 

Is English your native language? Do you speak English at home for other reasons? Or, does 
your child like a challenge and wants to read English books? Visit the library!  
 
De Bibliotheek Haarlemmermeer has expanded its collection of English books for children 
and teenagers. We have new children’s books for toddlers all the way up to teens. The 

English book collections can be found in Bibliotheek-Floriande, in Bibliotheek Hoofddorp-
Centrale and Bibliotheek Nieuw-Vennep. You can also use the online catalogue on our 

website to find and reserve English books. Our membership is free up to age 14. 
Membership for teenagers aged 14-17 costs €15,00 per year or €1,50 per month. 

 
Books online in other languages  

 

Are you looking for children’s books online? In English or other languages such as Arabic, 
French, Polish, Hebrew, or Hindi? Go to: 
 

• Worldstories  (WorldStories is a growing collection of stories from around the world) 

• Prentenboeken in alle talen (picture books on audio in different languages) 

 
For more information: visit our library at www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen 


