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Ook tijdens de donkerste dagen van het jaar valt er heel wat te
beleven in de bibliotheek van Oostende. Onze werking draait terug
op volle snelheid en we gaan met veel goesting voor kwaliteit en
hartelijkheid, zowel in onze gebruikelijke dienstverlening als in het
divers aanbod van gratis activiteiten. Dat onze deuren steeds voor
iedereen open staan spreekt daarbij voor zich. Klein en groot, jong en
oud; er is voor elk wat wils.

KALENDER
DECEMBER 2021 - JANUARI & FEBRUARI 2022

DECEMBER 2021
EXPO | Fotoclub De Meeuwen
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ZA 12.02
MA 14.02

TAALOEFENKANSEN

Taaloefenkansen
Nederlands oefenen in de bib
Hardop lezen: begrijp wat je leest en werk aan je uitspraak.
Jij leest hardop. Een begeleider luistert en helpt je.
Samenlezen voor anderstaligen: we lezen samen een mooi
verhaal of gedicht, en we praten erover in een kleine groep.

wanneer
hardop lezen: iedere
woensdagvoormiddag,
niet tijdens de
schoolvakanties.
samenlezen voor
anderstaligen:
maandagnamiddag
13.12, 10.01, 24.01,
07.02 en 21.02
tijdstip
hardop lezen op
woensdag: van 10.30 tot
11.30 uur
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samenlezen voor
anderstaligen op
maandag: van 13.30 tot
14.30 uur
doelgroep
volwassenen die
Nederlands leren
hardop lezen
samenlezen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website, ikbibmee@oostende.be of
bel 059 29 51 51

Eerste hulp bij digitale obstakels

wanneer
elke vrijdagvoormiddag,
behalve in de schoolvakanties
tijdstip

Loop je vast op je pc, tablet of smartphone? Doen je
favoriete apps het niet meer of weet je niet meer hoe een
programma werkt? Dan helpt een begeleider je terug op
de digitale weg. Het is niet de bedoeling dat we je laptop
ter plaatse herstellen, maar samen met jou zoeken we
wel naar een oplossing voor je digitale huis-, tuin-, en
keukenproblemen.

vrije inloop van 10.00
tot 12.00 uur (bedankt
om je beurt af te wachten)

O De digitale instuif is een samenwerking met Oostende@internet.

kostprijs

doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek

gratis
inschrijven
is niet nodig

Smartphone met
Android deel 2
Oostende@internet
organiseert van
16.12 t.e.m. 10.03
een lessenreeks
smartphone met
Android, deel 2, in de
forumzaal van de bib.
Meer info en inschrijven
via www.oostende.be/
internet.
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Digitale instuif

Let it snow, let it snow, let it snow…
Samen sfeer scheppen
Bij kerst en eindejaar hoort aangepaste versiering, ook in de bib. Vorig jaar maakten
we kersthangers van oude boeken en dit jaar gaan we creatief aan de slag met
afgevoerde cd’s. Van elk schijfje maken we een unieke sneeuwvlok. En met héél véél
sneeuwvlokken creëren we een wervelende sneeuwwolk.
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Daarbij kunnen we jouw hulp gebruiken. Loop tussen 14.00 en 17.00 uur binnen in
ons crea-atelier en knip en kleef enkele sneeuwvlokken. Iedereen – jong en oud – kan
meehelpen en achteraf genieten van onze sfeervolle bib.

wanneer
vrijdag 03.12
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

Leesclub young adults

Vrijdag 03.12:
‘Lanny’ van Max
Porter
(boek ophalen
vanaf 06.11).

Vrijdag 18.02:
‘Hazelwoud’ van
Melissa Albert
(boek ophalen
vanaf 18.01)

wanneer

vrijdag 03.12 en vrijdag 18.02

tijdstip

om 19.00 uur

doelgroep

young adults

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

via onze website, ikbibmee@oostende.be of bel 059 29 51 51
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Verrassende boeken lezen en je ideeën daarover met anderen delen? Dat is het
uitgangspunt van onze nieuwe leesclub voor young adults. In een informeel groepsgesprek komen verschillende standpunten aan bod en krijg je de kans om een boek
samen nog meer te doorgronden.

Voorleeshalfuurtje
wanneer
zaterdag 04.12, 11.12,
22.01, 05.02 en 19.02
tijdstip
om 11.00 uur
doelgroep
voor kinderen en hun
(groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
is niet nodig

Ga op in het verhaal
Voorgelezen worden is genieten voor jong én oud. Onze
voorleesvrijwilligers halen keer op keer de mooiste boeken
uit de kast en verrassen je met een meeslepend verhaal.
De ideale manier om de zaterdagochtend aangenaam en
nuttig te starten. Want (voor)lezen is niet alleen fijn, je
wordt er ook slimmer van.

Samen genieten van verhalen
Bij elke samenleessessie is er een leesbegeleider.
Die leest het verhaal rustig voor en last regelmatig een
pauze in. Er wordt geluisterd naar gedachten, gevoelens
en vragen bij de tekst. Zo open je je leeservaring, leer je
van elkaar en merk je dat verschillende lezers soms heel
andere verhalen hebben gehoord. Iedereen is vrij om te
spreken of te zwijgen. Je hoeft niets voor te bereiden.
’t Leeshuus (Groentenmarkt 3) organiseert
een Engelstalige samenleesgroep op vrijdagmorgen.
Meer info en inschrijven via leeshuus.be.

wanneer
hoofdbibliotheek:
maandag 06.12, 20.12,
17.01, 31.01 en 14.02
OC Oud Hospitaal:
vrijdag 25.02, 11.03,
01.04 en 08.04
tijdstip
hoofdbibliotheek:
14.15 uur
OC Oud Hospitaal:
14.30 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
OC Oud Hospitaal
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51
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SamenLezen

Wereld Kamishibai Dag
Ontdek de magie en de mogelijkheden van het
kleine verteltheater
De Japanse kamishibai-vereniging IKAJA riep 7 december uit tot Wereld Kamishibai Dag.
Een uitgelezen moment om deze eeuwenoude verteltraditie extra in de kijker te zetten.
Tijdens deze interactieve vorming kan je zelf ervaren hoe je met een houten kijkkastje
en grote verschuifbare prenten een extra dimensie kan geven aan voorlezen. Je ontdekt
nog meer toepassingsmogelijkheden van dit kleine theater voor thuis, in de klas of in je
werkomgeving.
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wanneer
dinsdag 07.12
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website, ikbibmee@
oostende.be of bel 059 29 51 51

LEZING

LEZING
De digitale revolutie
Wat zijn de voordelen van de technologische revolutie en hoe kunnen we die gebruiken?
In deze lezing zoomt journalist Thomas Smolders dieper in op de wereld van artificiële
intelligentie en de digitale kloof die erdoor kan ontstaan.
O Thomas Smolders is journalist (De Tijd, De Morgen, De Standaard), schrijver van het boek ‘Achter
onze schermen’ en oprichter van ‘Hartstikke’: een creatief bureau voor het digitale tijdperk.

woensdag 08.12
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website, ikbibmee@
oostende.be of bel 059 29 51 51
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wanneer

Verhalen breien
Breien is hip!
Eén keer per maand maken we het nog een tikkeltje
gezelliger in de bib. Creatieve duizendpoot en uitlegwonder
Rozemie Vandekerckhove zorgt voor de nodige inspiratie
en leert je alles over opzetten, afkanten, ajour, op maat
breien, enz. Ze staat zowel beginners als doorwinterde
brei– en haakfanaten bij met raad en daad.
wanneer
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elke 2de zaterdag van de
maand: 11.12, 08.01
en 12.02
tijdstip
van 10.00 tot 12.30 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51

ROBObeep
Spelen en leren met robotica en
digitale tools
Met de ROBObeep willen we kinderen (en hun ouders, grootouders, ...) triggeren om met robotica aan de slag te gaan.

wanneer
elke 2de zaterdag van de
maand: 11.12, 08.01
en 12.02
tijdstip
van 13.30 tot 15.30 uur
doelgroep
kinderen van 3 tot 6 jaar
en van 6 tot 9 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

17 I AANBOD DECEMBER 2021 - JANUARI & FEBRUARI 2022

Voor kinderen vanaf 3-4 jaar bieden we in de bib
materialen aan die op een speelse manier de beginselen
van het programmeren of coderen bijbrengen.
Voor kinderen vanaf 6 jaar breiden we het aanbod uit met
programmeerbare robots en elektronica.

Leesgroep
Verrijk je leeservaring
Verrassende boeken lezen en je ideeën daarover met
anderen delen? Dat is het uitgangspunt van onze
leesgroepen. In een groepsgesprek komen verschillende
standpunten aan bod en krijg je de kans om een boek nog
meer te doorgronden.
Onze begeleider Jooris Van Hulle geeft een voorzet voor
het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen in de groep aan
bod komt.
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Na inschrijving voor deze activiteit krijg je een uitnodiging
om je boek te komen ophalen in de hoofdbibliotheek.

wanneer

hoofdbibliotheek: donderdag 20.01
filiaal Mariakerke: woensdag 15.12 en 16.02

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek en filiaal Mariakerke

kostprijs

gratis

inschrijven

via onze website, ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51

Tegenwind
Dames voor Darwin:
over feminisme en evolutietheorie
Er is veel bewijs dat sekseverschillen zowel in psychologie
als in gedrag niet alleen aan onze opvoeding en cultuur
liggen, maar ook aan onze biologie. Ze zijn een gevolg van
vele miljoenen jaren evolutie.
In deze lezing gaat Griet Vandermassen dieper in op die
biologische kennis en waarom het zo belangrijk is om
hiermee rekening te houden.

wanneer

O Griet Vandermassen is schrijfster van
het boek ‘Dames voor Darwin’, en is
columniste voor De Standaard. Deze
lezing maakt deel uit van een tweeluik
over feminisme. In maart 2022 komt
ook Saskia De Coster haar visie op dit
thema geven.

tijdstip
van 19.30 tot 21.30 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis

Tegenwind is een reeks
maatschappijkritische lezingen in
samenwerking met Avansa vzw.

inschrijven
tot en met 09.12.2021
op www.avansa-ow.be
of bel 059 50 39 52
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donderdag 16.12

wanneer
elke derde zaterdag
van de maand: 18.12,
15.01, 19.02

Programmeer erop los!

tijdstip

Een keer per maand is de bib the place to be voor kinderen
en jongeren die houden van computers en games en
zelf willen (leren) programmeren. CoderDojo Belgium
organiseert gratis workshops voor jongens en meisjes van
7 tot 18 jaar. Vrijwillige mentors leggen uit, tonen voor en
stimuleren fantasie en creativiteit.

van 10.00 tot 13.00 uur
doelgroep
7- tot 18-jarigen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
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CoderDojo Oostende

is verplicht, want het
aantal plaatsen is
beperkt.
Surf naar www.
coderdojobelgium.be

Kinderen tot 12 jaar moeten vergezeld zijn van een
volwassene, maar ouders zijn sowieso welkom.

Verhalen in alle talen
Sprookjes en verhalen, vertellen en
vertalen
Luisteren naar verhalen, alle kinderen zijn er dol op.
Verhalen in alle talen staat voor een voorleeshalfuurtje in
twee talen: het Nederlands en een wereldtaal. Met woord
en beeld moedigen de voorlezers van FMDO de kinderen
aan om kennis te maken met alle mogelijke wereldtalen.
wanneer

tijdstip
om 11.00 uur
doelgroep
kinderen tussen 4 en
8 jaar en hun (groot)
ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
© Beeld: Egmond Dobbelaere

21 I AANBOD DECEMBER 2021 - JANUARI & FEBRUARI 2022

zaterdag 18.12, 29.01
en 26.02

wanneer
dinsdag 21.12, 25.01
en 22.02
tijdstip
van 10.15 tot 10.45 uur
doelgroep
voor (groot)ouders met
(klein)kinderen tot 20
maanden
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
is niet nodig

Boekstartmomentje
Vingerversjes, kriebelliedjes,
schootspelletjes, …
Je kunt op heel wat plezierige manieren taal aanbieden
aan baby’s. Samen fijne boekjes ontdekken hoort daar
uiteraard ook bij. Je kan het allemaal beleven in onze
babyBIB.

VerhaalSpeciaal
wanneer

Op woensdagnamiddag gieten we het voorlezen graag
eens in een speciaal jasje.
Na het kijken en luisteren, gaan we samen aan de slag in
het thema van het verhaal. Wordt het knippen, monteren,
plakken, tekenen, scannen, bouwen, zoeken of bedenken?
Laat je verrassen tijdens VerhaalSpeciaal.

woensdag 22.12,
26.01, 23.02
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51
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Een verhaal én een leuk doemoment

wanneer
elke openingsdag
tijdens de kerstvakantie
en de krokusvakantie
tijdstip

Voorleeshalfuurtjes
tijdens de vakantie
Ga op in het verhaal

van 11.00 tot 11.30 uur
doelgroep
kinderen tussen 5 en
10 en hun (groot)ouders

Tijdens schoolvakanties wordt er in de bib nog méér
voorgelezen. We gaan op berenjacht, ontmoeten de
Gruffalo en zijn niet bang van de grote Grijpmedan.

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
is niet nodig

Onze vrijwilligers kiezen bekende en minder bekende
verhalen en lezen die interactief voor.
Afspraak in de vertelhoek voor een half uurtje
onversneden luisterplezier.

INFOSESSIE

INFOSESSIE

dinsdag 11.01

De cloud

van 14.00 tot 17.00 uur

tijdstip

doelgroep
volwassenen

Bestanden opslaan in de cloud biedt veel voordelen.
Je hebt overal en altijd toegang tot je foto’s en
documenten en bovendien ben je ze niet kwijt wanneer je
toestel plots crasht. Het is ook een handige manier om je
bestanden met anderen te delen.
In deze infosessie van Seniornet leer je wat de cloud nu
precies is en wat de verschillende toepassingen zijn.

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51
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wanneer

LEZING

LEZING
De Grote Vier
In deze reeks hebben hedendaagse filosofen het over de inspiratiebronnen,
denkmethodes, thema’s en impact van de Grote Vier: filosofen Leo Apostel,
Jaap Kruithof, Rudolf Boehm en Etienne Vermeersch.
Op woensdag 12 januari krijgt Jean Paul Van Bendegem (VUB) het woord over
Leo Apostel.
Op woensdag 9 februari vertelt Freddy Mortier (UGent) over Jaap Kruithof.
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O Deze filosofiereeks is in samenwerking met het Masereelfonds.

wanneer

woensdag 12.01 en 09.02

tijdstip

van 19.00 tot 21.00 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

via onze website, ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51

Weerklank
Muziek in de middeleeuwen
In de middeleeuwen evolueerde de relatief eenvoudige, religieuze en soms
politieke muziek tot een complexe kunstvorm waarmee Vlaamse componisten
wereldberoemd werden.
In deze Weerklanksessie verkent bibliothecaris Sven Raeymaekers die evolutie op
een bijzonder toegankelijke manier. Samen luisteren, genieten en bijleren over ons
muzikale erfgoed is het doel van de avond.

dinsdag 18.01
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website, ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51
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wanneer

Van donderdag 27 januari t.e.m.
woensdag 2 februari is het opnieuw
poëzieweek.
Meer informatie: www.poezieweek.com

Broodje Poëzie
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Met het dichterscollectief
Obsidiaan
Op donderdag 27 januari vieren we
Gedichtendag en dan serveert de bib
gewoontegetrouw een Broodje Poëzie over de
middag.

wanneer

donderdag 27.01

tijdstip

om 12.30 uur

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51

Op de affiche dit jaar staat het
dichterscollectief Obsidiaan, met als
gastheren van dienst Wim Vandeleene,
Edward Hoornaert en Steven Van Der Heyden.
O Obsidiaan is een schrijfcollectief met vlijmscherpe
pen die zintuigen prikkelt en woorden wil slijpen tot
kunst, een open labo met teksten die beperkingen
en grenzen daadwerkelijk opheffen, met inkt die licht
absorbeert en weer vrijgeeft.

Weesgedichten
Weesgedicht zkt adoptieraam
Met dit gratis initiatief toveren we Oostende
om tot een echte poëziestad. Een heleboel
weesgedichten worden door de bib ter
adoptie aangeboden en op ‘gewillige’ ramen
aangebracht. Iedereen kan deelnemen.
Hou onze website in de gaten voor meer info
rond de adoptieprocedure.
O Post een foto van je weesgedicht met de hashtags
#weesgedichten #weesgedichtenoostende
#gedichtendag #gedichtenjacht en #poezieweek.

wanneer

van 27.01 tot 02.02

tijdstip

doorlopend

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

verspreid in Oostende

kostprijs

gratis

inschrijven

hou zeker onze
website in de gaten
voor meer info rond de
adoptieprocedure!
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Het thema van de tiende editie is ‘natuur’ en heeft als motto deze woorden
van Ramsey Nasr: ‘bloesemingen en overvloed’. We herontdekken de
poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie.

INFOSESSIE

wanneer
woensdag 02.02
tijdstip
van 14.00 tot 17.00 uur

Internetfraude

doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51
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INFOSESSIE

Het internet heeft ons leven vergemakkelijkt, maar het is
opletten geblazen voor internetfraude. De laatste jaren zijn
oplichters online nog actiever geworden en circuleren er
tal van valse berichten en mails.
In deze infosessie van Seniornet leer je phishing en
internetfraude herkennen.

BIBLAB
wanneer

Het biblab is een plaats om te experimenteren en creëren,
om te denken en vooral te doen.
Op woensdag 9 februari kunnen filmmakers in spe hun
eigen stopmotionfilm maken.
Op woensdag 16 februari leren jonge ontwerpers een
eigen T-shirtdesign maken. Zorg dus voor een onbedrukt
T-shirt en laat je creativiteit de vrije loop!

woensdag 09.02 en
16.02
tijdstip
van 14.00 tot 15.30 uur
doelgroep
kinderen van 8 tot
12 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51
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Voor denkers en doeners

bibDate
Liefde tussen de lijnen
wanneer
vrijdag 11.02
tijdstip
om 18.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
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gratis

Heb je een all-time favourite of blies een boek je recent
volledig van je sokken? Kom erover vertellen op onze
speeddate voor boekenliefhebbers. Wat maakt jouw
favoriete boek de moeite waard? In een tête-à-tête deel
je elkaars leeservaring en ga je naar huis met een heleboel
nieuwe tips. De perfecte formule voor een gezellige babbel
bij een hapje en drankje.
Heidi Lenaerts leidt als ‘Master of Ceremony’ het hele
gebeuren in goede banen.

inschrijven
via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51

Breng je lievelingsboek(en) mee, deel je passie en krijg veel
boekenliefde terug op deze gezellige bibDate.

Zij heeft stijl
In deze causerie pleit Brigitte Balfoort om je als vrouw niet te
laten inpakken door de huidige dictatuur van jong en vluchtig.
Ze geeft het publiek tal van tips om als klassedame door het
leven te gaan, ongeacht je leeftijd of je bankrekening. Klasse
heeft niets te maken met mode maar alles met stijl.

LEZING

LEZING

“Je kan mooi zijn op je 30ste, charmant op je 40ste maar
onweerstaanbaar de rest van je leven”, Coco Chanel.
O Brigitte Balfoort schreef ook een boek over dit aanstekelijke
onderwerp.
wanneer

dinsdag 15.02

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

via onze website, ikbibmee@oostende.be of bel 059 29 51 51
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We gaan te rade bij enkele tijdloze überklassedames zoals
Coco Chanel, Katherine en Audrey Hepburn, Jackie Kennedy
en Catherine Deneuve. En we laten ook opmerkelijke Vlaamse
klassedames aan het woord.

Jeugdboekenmaand
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In maart 2022 vieren we weer
jeugdboekenmaand. Het wordt
opnieuw een maand lang genieten
van verhalen, workshops en meer.
In de lentebrochure ontdek je alle
activiteiten, maar we lichten hier al een
tipje van de sluier op:

Boeken zoeken woorden

© Mark Borgions en Kris Deme
y

Een speelse ontmoeting tussen kunst en taal
Beeldend kunstenaar en theatermaker Hannes Goffin maakt samen met kinderen en
passerende bibliotheekbezoekers een installatie met oude boeken. Gedurende twee
namiddagen gaan ze volop experimenteren met woorden, letters, gedichten en
verhalen en bouwen ze samen aan een houten fantasie-boekenboom waarbij
afgedankte boeken een nieuw gezicht krijgen.
O Boeken zoeken woorden is een interactief project van MUS-E Belgium (www.mus-e.be), waarbij
taalplezier en beeldexpressie hand in hand gaan.

wanneer

donderdag 03.03 en
vrijdag 04.03

tijdstip

van 13.00 tot 16.00 uur

doelgroep

voor kinderen van 6 tot
12 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

via onze website,
ikbibmee@oostende.be
of bel 059 29 51 51

Originele grime in de bib
Heb jij je altijd al een beetje held gevoeld? Of wil je voor één dag eens een echte
schurk zijn? Make-upartieste Sandrina Rosseel tovert je in een handomdraai om in
een origineel personage.
wanneer

zaterdag 05.03

tijdstip

van 10.00 tot 12.00
en van 14.00 tot
16.00 uur

doelgroep

kinderen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

is niet nodig
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Met Sandrina Rosseel

Hoofdbibliotheek
Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende
059/29 51 51
oostende.bibliotheek.be
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		

11.00 tot 19.00 uur
10.00 tot 19.00 uur
10.00 tot 18.00 uur
10.00 tot 18.00 uur
10.00 tot 17.00 uur
10.00 tot 16.00 uur

Filiaal Mariakerke
Violierenlaan 3b – 8400 Oostende
059/50 93 04

Filiaal Zandvoorde
Zandvoordedorpstraat 55 – 8400 Oostende
059/26 70 44

Filiaal Konterdam
Lijsterstraat 3 – 8400 Oostende
059/50 91 32

Filiaal Vuurtoren
Voorhavenlaan 3 – 8400 Oostende
059/32 40 71
Maandag		
Woensdag
Zaterdag		

V.U. Siegelinde Lacoere, algemeen directeur, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, vorm: Frisco

17.00 - 19.30 uur
15.00 - 18.00 uur
10.00 - 12.30 uur

