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In de Bib Leuven is iedereen welkom
voor literatuur, cultuur en informatie. Het
is een ontmoetingsplek, maar je kan er
ook rust vinden op jezelf. Er zijn boeken
en andere materialen te ontlenen, maar
je kan er ook dagelijks de krant lezen of
bij het digipunt gratis de pc’s gebruiken.
leuven.bibliotheek.be
toegankelijk

TWEEBRONNEN
Diestsestraat 49 en Rijschoolstraat 4
MA, DI, WO en VR: 10 - 18 uur
DO: 12 - 20 uur
ZA: 10 - 17 uur

WILSELE
Aarschotsesteenweg 159
DI: 15.30 - 19.30 uur
WO: 14 - 17 uur
ZA: 10 - 17 uur

KESSEL-LO
Stadionlaan 4
MA - DO: 15.30 - 19.30 uur
WO: 14 - 17 uur
ZA: 10 - 17 uur

HEVERLEE
Waversebaan 66
MA - DO: 15.30 - 19.30 uur
WO: 14 - 17 uur
ZA: 10 - 17 uur

BIBLIOBUS
LEUVEN
Check de website wanneer de
bus in jouw buurt komt.
leuven.bibliotheek.be

Andere leuke tips
voor een dagje
Leuven vind je op

visitleuven.be

ACCO
Dé onestopshop voor studenten. Voor professionals specialiseert Acco zich in vakliteratuur
voor medische profielen, dierenartsen en
psychologen. Ook kan je bij Acco terecht
voor een boeiend assortiment aan interessante
en relevante titels, waarmee je makkelijk en
levenslang blijft (bij)leren.

BOEKENVOORDEEL
Hier vind je romans, kinderboeken, geschiedenisboeken en reisgidsen aan kleine prijzen
Bondgenotenlaan 17, 3000
MA - ZA: 10 - 18 uur
Elke 1ste ZO v/d maand: 13 - 18 uur
boekenvoordeel.be
toegankelijk

Maria Theresiastraat 2-4
MA - VR: 9 - 18 uur
ZA: 10 - 17 uur
shop.acco.be
beperkt toegankelijk
Acco staat voor “Academische
Coöperatieve” van en voor studenten
en werd opgericht in 1960.

BOEKHANDEL
DE SLEGTE
BARBÓÉK
Boekhandel en koffiebar Barbóék biedt cultuur
en gezelligheid. Met kasten en tafels vol boeken
en knusse hoekjes. Snuister in de boeken terwijl
je van een kop koffie of glas wijn geniet. De
mensen van Barbóék zijn zelf boekenverslinders: laat je dus adviseren. Wat je niet vindt,
kan worden besteld. Levering aan huis is geen
probleem.
Schrijnmakersstraat 17
MA - ZA: 10 - 18 uur
barboek.be
Bijna wekelijks boekvoorstellingen, leesclubs, (literaire) debatten en nog veel meer.
toegankelijk
Huist in een
smaakvol verbouwde
voormalige drukkerij.

BOEKAREST
Boekarest is een onafhankelijke boekhandel
in het hart van Leuven met een eigenzinnige
selectie literatuur, non-fictie, kunst, kinder- en
jeugdboeken, poëzie. Je bent hier aan het juiste
adres voor goed advies.
Ladeuzeplein 12, 3000
MA - ZA: 10 - 18 uur
boekarestleuven.be
Boekvoorstellingen en lezingen,
vooral ‘s avonds.
beperkt toegankelijk
Hier staan bijna
altijd chocotoffs
aan de kassa.

De Slegte is al jaren een begrip op het
gebied van scherpgeprijsde tweedehandsboeken en ramsj. Dagelijks wordt er nieuwe
voorraad toegevoegd. Daarnaast vind je er
ook restpartijen, aan soms een fractie van
de oorspronkelijke nieuwprijs. Je kan er ook
bijna elk Nederlandstalig boek bestellen.
Bondgenotenlaan 47, 3000
MA - ZA: 10 - 18 uur
Elke 1ste ZO v/d maand: 13 - 18 uur
deslegte.com
toegankelijk

BOEKHANDEL
PEETERS
Met enkele trapjes daal je bij Boekhandel
Peeters als het ware in de boekenhemel af. Je
vindt er alles van de humane wetenschappen:
denk aan filosofie, theologie, geschiedenis,
archeologie, met een mooi evenwicht tussen
het academische materiaal en luchtiger werk.
Ruim aanbod Nederlandstalige maar ook
anderstalige lectuur.
Bondgenotenlaan 153, 3000
MA - VR: 10 - 18 uur
facebook.com/boekhandelpeeters
beperkt toegankelijk
Sinds einde 19de eeuw bemannen vele
generaties ‘Peetersen’ dit familiebedrijf.

HET GOEDE BOEK

Ontstaan rond
inkt en kopies
en na 11 jaar
een referentie in
Wilsele.

CYAAN & CO
Cyaan en Co heeft een grote kinder- en jeugdafdeling met onder andere (voor)leesboeken,
luisterboeken, strips, voelboekjes, tijdschriftjes …
Ook voor oudere lezers is er een mooi aanbod en
zijn alle toppers op voorraad. De boekenwinkel is
klein maar overzichtelijk. Vind je jouw keuze niet
in het rek, dan bestellen zij het graag voor jou.
Aarschotsesteenweg 449, 3012
MA: 7 - 12.30 uur en 13 - 18 uur
DI - WO: 7 - 12.30 uur en 13 - 18 uur
DO en VR: 7 - 18.30 uur
ZA: 7.30 - 18 uur
cyaanenco.be
Maandelijkse boekenbabbel
beperkt toegankelijk

DE KLEINE JOHANNES
De Kleine Johannes ging van start in 1978 en is de
oudste kinderboekhandel van België. Hier ben je
aan het goede adres voor kinder -en jeugdboeken,
educatief speelgoed, boeken rond opvoeding en
een uniek aanbod aan prentenboeken. Het is een
warme plek voor iedereen die houdt van prachtige
kinder- en jeugdboeken.
Tiensestraat 17, 3000
MA - ZA: 10 - 18 uur
de-kleine-johannes.be
Lezingen, workshops, boekvoorstellingen,
voorleesmomenten
toegankelijk

Een historisch art-decogebouw,
ooit bedoeld als bibliotheek.

FNAC
Fnac Leuven heeft een ruim boekenassortiment
voor nieuwsgierige lezers. Romans, thrillers,
anderstalige literatuur, strips en kinderboeken,
maar ook kunstboeken, reisgidsen, kookboeken,
humane wetenschappen, ... je vindt het er allemaal.
Vital Decosterstraat 7, 3000
MA, DI, WO en ZA: 10 - 18.30 uur
DO - VR: 10 - 19 uur
fnac.be
Signeersessies en maandelijkse ledendagen
met extra kortingen
toegankelijk

GOBELIJN STRIPS
Gobelijn is een stripspeciaalzaak waar liefhebbers
van mooie ‘beeldekens en letterkens’ in de watten
worden gelegd. Je vindt er recente uitgaven maar
ook oudere of tweedehandse albums waarmee
je je collectie kan aanvullen. Daarnaast is er een
mooi aanbod kinder- en prentenboeken, graphic
novels en manga’s.
Mechelsestraat 35, 3000
MA - ZA: 10 - 13.30 uur
en 14 - 18 uur
gobelijn.be
Signeersessies
toegankelijk
Eén van de
oudste stripwinkels
in Vlaanderen.

HET
BESLOTEN LAND
Het besloten land is het walhalla voor
rasechte stripliefhebbers. Snuffel
er tussen de strips, comics, graphic
novels en manga’s - van Thorgal tot
Tardi, van Star Wars tot Sandman, van
Berserk tot Brecht Evens. Je vindt er
ook tweedehandsstrips en de winkel
neemt je oude strips over voor een
eerlijke prijs.
Parijsstraat 16, 3000
DI - VR: 11 - 18 uur
ZA: 10 - 18 uur
hbl.be
Signeersessies.
September is
‘mangamaand’ en
april ‘imagemaand’.
toegankelijk
Al 25 jaar een vaste
stripstek in Leuven.

Dit is een goede plek om gelijkgestemden
van verschillende nationaliteiten te ontmoeten. Naast een ontmoetingsplaats met een
Christelijke boekenwinkel (NL, EN, FR), heeft
deze winkel ook een koffiehuisje met Onan
koffie & thee en kan je unplugged optredens
met live muziek en kleine opbouwende
evenementen bijwonen.
Tervuursesteenweg 194
WO - ZA: 12 - 21 uur
hetgoedeboek.be
Live akoestische muziek, signeersessies,
bijbelstudies, creatieve workshops,
praatclubs in verschillende talen
beperkt toegankelijk
Volledig bemand
door vrijwilligers.

OXFAM
BOOKSHOP
Duurzaam lezen begint bij
OXFAM Bookshop met een
ruime waaier aan romans,
jeugdboeken, historische
werken, economische en
politieke titels en thrillers. Ook
mooie kunstboeken krijgen een
tweede kans. Naast Nederlandstalige boeken vind je er
een ruim anderstalig aanbod.
En dat alles aan een betaalbare
prijs. De toegang tot boeken is
immers een recht!
Parijsstraat 60, 3000
MA - ZA: 10 - 18 uur
oxfambelgie.be
Leesclubs
toegankelijjk
Met de opbrengst steunt
de boekhandel projecten
van OXFAM wereldwijd.

PLATO
De no-nonsense boekhandel van Leuven bomvol met
al het goede uit boekenland.
H. Hooverplein 24, 3000
DI - ZA: 11 - 18 uur
toegankelijk

STANDAARD
BOEKHANDEL
Standaard Boekhandel heeft meer dan 40.000
titels in de rekken liggen, waaronder een
groot aanbod Leuvense auteurs. Van jeugdboeken tot een uitgebreid Engels assortiment,
zorgvuldig geselecteerd door specialisten. De
lezer vindt er meer dan hij zoekt!
Diestsestraat 127
MA - ZA: 9.30 - 18 uur
Iedere 1ste ZO v/d maand: 13 - 18 uur
Rector De Somerplein 5, 3000
MA - ZA: 9.30 - 18 uur
standaardboekhandel.be
Boekvoorstellingen, signeersessies
en lezingen.
toegankelijk
Sommige van de boekhandelaars zijn zelf auteur.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
KU LEUVEN
De Universiteitsbibliotheek is een ware
erfgoedparel. Ontdek de grote leeszaal,
de bibliotheektoren en het hele historische gebouw met een audiogids of
visiotour. Via een tentoonstelling in de
bibliotheektoren kom je meer te weten
over de bewogen ontstaansgeschiedenis
van de Leuvense Universiteitsbibliotheek
en haar beiaardtoren. Eindigen doe je
met een prachtig uitzicht over Leuven!
Mgr. Ladeuzeplein
MA - VR: 9 - 20 uur
(vrijdag tot 19 uur)
WE en feestdagen: 10 - 17 uur
(geen bibliotheekdienstverlening,
enkel voor bezoekers bibliotheektoren, tentoonstellingen en
Grote Leeszaal)
bib.kuleuven.be/arts
bib.kuleuven.be/bezoek
Torenbezoek, rondleidingen,
tentoonstellingen,
beiaardbespelingen
beperkt toegankelijk

Bezoek de klavierkamer.
Op dinsdagavond en
woensdag-middag kan je live
de beiaardbespeling bijwonen.

