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“

‘Wordt het lente?’ vroeg hij.
‘Hoe ziet dat eruit?
‘Lente, dat is zon en regen om
beurten, dat is als alles gaat
groeien’, zei Mary.

Uit ‘De geheime tuin’ van Frances Hodgson Burnett

KALENDER
MAART, APRIL, MEI 2022
ZA 26.02

14.00

JEUGDBOEKENMAAND | Locatietheater

p. 10

MAART 2022
EXPO | De menukaart in cartoons en strips

maart

Leesclubbing

p. 18

11.00

Voorleeshalfuurtjes in de vakantie

p. 11

03.03 – 04.03

13.00

JEUGDBOEKENMAAND | Boeken zoeken woorden

p. 12

ZA 05.03

10.00 en
14.00

JEUGDBOEKENMAAND | Originele grime in de bib

p. 13

ZA 05.03

doorlopend

JEUGDBOEKENMAAND | Infostand cosplay

p. 21

vanaf maart
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krokusvakantie

MA 07.03

14.15

SamenLezen | Hoofdbib

p. 14

WO 09.03

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

WO 09.03

19.00

LEZING | De Grote Vier | Sonja Lavaert over Rudolf Boehm

p. 16

DO 10.03

19.30

LEESGROEP | Hoofdbib | Mrs. Degas

p. 17

VR 11.03

10.00

Digitale instuif

p. 19

VR 11.03

14.30

SamenLezen | OC Oud Hospitaal

p. 14

ZA 12.03

10.00

Verhalen breien

p. 20

JEUGDBOEKENMAAND | Helden en schurken

ZA 12.03

14.00

ZA 12.03

19.00

JEUGDBOEKENMAAND | Cosplay Catwalk

p. 22

MA 14.03

13.30

TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 15

WO 16.03

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

modeshow

p. 21

14.00

FAAR | VerhaalSpeciaal

p. 23

DO 17.03

19.30

Tegenwind | Saskia De Coster

p. 24

VR 18.03

10.00

Digitale instuif

p. 19

VR 18.03

14.00

FAAR | Xavier Tricot

p. 26

VR 18.03

19.30

FAAR | Sandra Bekkari

p. 27

ZA 19.03

10.00

CoderDojo

p. 25

ZA 19.03

11.00

Voorleeshalfuurtje

p. 11

ZA 19.03

13.30

FAAR | ROBObeep DELUXE

p. 30

ZA 19.03

14.00

FAAR | Roland Desnerck

p. 28

ZA 19.03

19.30

FAAR | Ineke Steevens

p. 29

MA 21.03

14.15

SamenLezen | Hoofdbib

p. 14

WO 23.03

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

WO 23.03

19.00

INFOSESSIE | CloudLibrary

p. 31

VR 25.03

10.00

Digitale instuif

p. 19

25 - 26.03

doorlopend

FAAR | Non-fictie boekenmarkt

p. 32

ZA 26.03

11.00

Verhalen in alle talen

p. 33

MA 28.03

10.30

TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 15

DI 29.03

10.15

Boekstartmomentje

p. 36

DI 29.03

14.00

INFOSESSIE | Catalogus & Mijn Bibliotheek

p. 34

WO 30.03

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop Lezen

p. 15
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WO 16.03

APRIL 2022
EXPO | De geobserveerde waarheid

april
VR 01.04

10.00

Digitale instuif

p. 19

VR 01.04

14.30

SamenLezen | OC Oud Hospitaal

p. 14

Voorleeshalfuurtjes in de vakantie

p. 11

EXPO | Poppen met een verhaal

p. 37

paasvakantie

11.00

02.04 - 30.04

doorlopend

ZA 02.04

14.00

WORKSHOP | Poppen met een verhaal

p. 37

WO 06.04

14.00

BIBLAB | Glas etsen

p. 38

VR 08.04

14.30

SamenLezen | OC Oud Hospitaal

p. 14

ZA 09.04

10.00

Verhalen breien

p. 20

ZA 09.04

13.30

RoboBeep

p. 30

WO 13.04

14.00

BIBLAB | Greenscreen

p. 38

WO 13.04

19.00

LEZING | De Grote Vier | Rik Pinxten over Jaap Kruithof

p. 16

ZA 16.04

10.00

CoderDojo

p. 25

Bib gesloten
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MA 18.04
DI 19.04

14.00

INFOSESSIE | Home Academy

p. 35

WO 20.04

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

WO 20.04

19.30

LEESGROEP | Mariakerke | Mrs Degas

p. 17

VR 22.04

10.00

Digitale instuif

p. 19

ZA 23.04

20 min. per
optreden

WERELDBOEKENDAG | Walvis is verdwaald

p. 39

ZA 23.04

19.30

WERELDBOEKENDAG | LEESGROEP DELUXE | De Huisvriend

p. 40

MA 25.04

14.15

SamenLezen | Hoofdbib

p. 14

DI 26.04

10.15

Boekstartmomentje

p. 36

DI 26.04

14.00

INFOSESSIE | eID, itsme en toepassingen

p. 41

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

VR 29.04

10.00

Digitale instuif

p. 19

VR 29.04

10.00

INFOSESSIE | CloudLibrary

p. 31

VR 29.04

19.00

Leesclub young adults | Een Engelsman in mijn boom

p. 42

ZA 30.04

11.00

Verhalen in alle talen

p. 33

ZA 30.04

13.30

Repair café

p. 43
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WO 27.04

MEI 2022

mei

EXPO | Mantelzorg in beeld

mei

MAAI MEI NIET | Stekjesbibliotheek

p. 44

EXPO | Voorlezen komt voor lezen

p. 45
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02.05 - 30.05
MA 02.05

13.30

TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 15

DI 03.05

19.00

Weerklank | Middeleeuwen en renaissance

p. 46

WO 04.05

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

DO 05.05

19.00

WORKSHOP | Voorlezen komt voor lezen

p. 45

VR 06.05

10.00

Digitale instuif

p. 19

VR 06.05

19.00

MAAI MEI NIET | Infosessie geveltuintjes

p. 47

ZA 07.05

11.00

Voorleeshalfuurtje

p. 11

MA 09.05

14.15

SamenLezen | Hoofdbib

p. 14

WO 11.05

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

DO 12.05

19.30

Tegenwind | Griet Vandermassen

p. 24

DO 12.05

19.30

LEESGROEP | Hoofdbib | Een soort van liefde

p. 17

VR 13.05

10.00

Digitale instuif

p. 19

VR 13.05

19.00

MAAI MEI NIET | Workshop bloemenkroon maken

p. 48

ZA 14.05

10.00

Verhalen breien

p. 20

ZA 14.05

13.30

RoboBeep

p. 30

MA 16.05

13.30

TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 15

DI 17.05

14.00

INFOSESSIE | GoPress en PressReader

p. 35

WO 18.05

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

WO 18.05

19.00

LEZING | De Grote Vier | Johan Braeckman over Etienne Vermeersch

p. 16

DO 19.05

19.30

Slow Art

p. 49

VR 20.05

10.00

Digitale instuif

p. 19

ZA 21.05

13.30 en
15.00

BOEKSTARTDAG | Beeldend gepeuter

p. 50

ZA 21.05

10.00

CoderDojo

p. 25

ZA 21.05

10.30

BOEKSTARTDAG | Boekstartmomentje

p. 50

MA 23.05

14.15

SamenLezen | Hoofdbib

p. 14

WO 25.05

10.30

TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 15

WO 25.05

14.00

MAAI MEI NIET | VerhaalSpeciaal

p. 51

WO 25.05

19.00

INFOSESSIE | CloudLibrary

p. 31

VR 27.05

10.00

Digitale instuif

p. 19

ZA 28.05

11.00

Verhalen in alle talen

p. 33

MA 30.05

13.30

TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 15

DI 31.05

10.15

Boekstartmomentje

p. 36
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Bib gesloten

DO 26.05

JEUGDBOEKENMAAND

Locatietheater
Helden van de poëzie
Gedichten zijn niet zo populair in onze
snelle beeldcultuur. Enkel wanneer
het er echt toe doet, grijpen we
terug naar bijzondere woorden, een
buitengewone taal.
Enkele woordleerlingen van het
conservatorium, helden van de poëzie,
trekken ten strijde om je te beroeren
en je met verbazing achter te laten.
O i.s.m. Conservatorium aan Zee
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© Mark Borgions en Kris Demey

wanneer

zaterdag 26.02

tijdstip

doorlopend van 14.00 tot 15.00 uur

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

is niet nodig

Voorleeshalfuurtjes
Ga op in het verhaal

wanneer

In de bib wordt er heel wat voorgelezen. We gaan op
berenjacht, ontmoeten de Gruffalo en zijn niet bang van de
grote Grijpmedan.
Onze vrijwilligers kiezen bekende en minder bekende
verhalen, en lezen die interactief voor.
Afspraak in de vertelhoek voor een half uurtje
onversneden luisterplezier.

elke openingsdag
tijdens de krokus- en de
paasvakantie
+ op de eerste en derde
zaterdag van de maand
tijdstip
van 11.00 tot 11.30 uur

kinderen tussen 5 en
10 en hun (groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
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doelgroep

JEUGDBOEKENMAAND

Boeken zoeken woorden
wanneer
donderdag 03.03 en
vrijdag 04.03 (twee
aparte sessies)
tijdstip
van 13.00 tot 16.00 uur
doelgroep
voor kinderen van 6 tot
12 jaar
locatie
hoofdbibliotheek

Een speelse ontmoeting tussen
kunst en taal
Beeldend kunstenares en theatermaker Leen
Heylen maakt samen met kinderen en passerende
bibliotheekbezoekers een installatie met oude boeken.
Gedurende twee namiddagen experimenteren we volop
met woorden, letters en verhalen. We werken aan een
houten fantasie-boekenboom waarbij afgedankte boeken
een nieuw gezicht krijgen.

kostprijs
gratis
inschrijven

12 I AANBOD MAART - APRIL - MEI 2022

oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

O Boeken zoeken woorden
is een interactief project
van MUS-E Belgium
(www.mus-e.be),
waarbij taalplezier en
beeldexpressie hand in
hand gaan.

Met Sandrina
Rosseel
Heb jij je altijd al een beetje een held
gevoeld? Of wil je voor één dag eens
een echte schurk zijn?

JEUGDBOEKENMAAND

Originele grime
in de bib

wanneer

zaterdag 05.03

tijdstip

van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

is niet nodig
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Make-upartieste Sandrina Rosseel
tovert je in een handomdraai om tot
een origineel personage.

SamenLezen
Samen genieten van verhalen
Bij elke samenleessessie is er een leesbegeleider.
Die leest het verhaal 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.
Je kunt aansluiten bij een samenleesgroep in de
hoofdbibliotheek of OC Oud Hospitaal (inschrijven via de
bib), of in ‘t Leeshuus. Daar wordt ook een Engelstalige
samenleesgroep georganiseerd (meer info en inschrijven
voor beide activiteiten via leeshuus.be).

wanneer
hoofdbibliotheek:
maandag 07.03, 21.03,
25.04, 09.05 en 23.05
OC Oud Hospitaal:
vrijdag 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
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gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
Je schrijft je in voor één
van onze reeksen.

samenlezen: maandagnamiddag 14.03, 28.03,
02.05 16.05 en 30.05
leesgroep: we lezen tussen
half maart en half mei
tijdstip
hardop lezen: op woensdag:
van 10.30 tot 11.30 uur
samenlezen: op maandag:
van 13.30 tot 14.30 uur
leesgroep: wordt in onderling
overleg bepaald
doelgroep
hardop lezen:
samenlezen:
leesgroep:
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
059 29 51 51
ikbibmee@oostende.be

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: we lezen samen een mooi verhaal of gedicht,
en we praten erover in kleine groep.
Leesgroep:
je kiest met
de groep een
boek. Je leest
dit autonoom en
komt tussenin
een paar keer
naar de bib om er
in groep over te
praten.

TAALOEFENKANSEN

hardop lezen: iedere
woensdagvoormiddag,
vanaf 09.03. Niet tijdens de
schoolvakanties.
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wanneer

LEZING

LEZING
De Grote Vier
In deze reeks hebben hedendaagse filosofen het over het
werk en leven van de Grote Vier: filosofen Leo Apostel,
Rudolf Boehm, Jaap Kruithof en Etienne Vermeersch.
Woensdag 09.03 krijgt Sonja Lavaert (docent Erasmushogeschool VUB) het woord over Rudolf Boehm (1927 – 2019).

woensdag 09.03, 13.04
en 18.05

Woensdag 13.04 vertelt Rik Pinxten (onderzoeker en hoogleraar
in de culturele antropologie en vergelijkende religiestudie aan de
Universiteit Gent) over Jaap Kruithof (1929-2009).

tijdstip

Woensdag 18.05 heeft Johan Braeckman (hoogleraar wijsbegeerte
Universiteit Gent) het over Etienne Vermeersch (1934 – 2019).

volwassenen

O Deze filosofiereeks is een samenwerking met het Masereelfonds.
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wanneer

van 19.00 tot 21.00 uur
doelgroep

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

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.

wanneer

donderdag 10.03 (hoofdbib)
woensdag 20.04 (filiaal Mariakerke): Mrs. Degas van
			 Arthur Japin
donderdag 12.05 (hoofdbib): Een soort van liefde van
		
Alicja Gescinska

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek en filiaal Mariakerke

kostprijs

gratis

inschrijven

oostende.bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende
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Na inschrijving voor deze activiteit krijg je een uitnodiging
om je boek te komen ophalen in de hoofdbibliotheek.

Leesclubbing
Nieuw in ons aanbod: DIY-boekenclubs voor jou en je vrienden
Wil je een leesclub oprichten, maar weet je niet waar te
beginnen? Met het concept ‘Leesclubbing’, oorspronkelijk van
Muntpunt Brussel en nu ook in bibliotheek Oostende, wordt
het je héél makkelijk gemaakt.
Het idee is, kort samengevat, dat jij een paar mensen
bij elkaar zoekt en de bibliotheek doet de rest. Die zorgt
namelijk niet alleen voor de boeken, maar ook voor de
gespreksvragen én een leuke verrassing.
Leesclubbing bevat boekenpakketten in vijf verschillende
categorieën:
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• ‘Things could be worse’ (thrillers en duistere verhalen)
• ‘The book binge’ (met boeken die lezen alsof het Netflixseries zijn)
• ‘Matters that matter’
(boeken over actuele
maatschappelijke thema’s)
• ‘The greatest book you’ve
never read’ (klassiekers)
• ‘The chosen few’ (literaire
‘toppers’)

wanneer
vanaf maart
hoe werkt het
Je kiest een categorie en
bestelt een gratis boekenpakket via de catalogus.
Het pakket haal je op in de
hoofdbib.
Nodig je leesvrienden uit
en verdeel de vijf exemplaren. Prik acht weken
later een datum. In die tijd
leest iedereen het boek.
Na afloop lever je het
Leesclubbing-pakket weer
in bij de balie van de bibliotheek. Zo simpel is het.
doelgroep
volwassenen
locatie
bij je thuis
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be

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 Oostende@internet organiseert van 21.04 t.e.m. 30.06 een
lessenreeks ‘op stap met de smartphone’ in de forumzaal van de
bib. Meer info en inschrijven via www.oostende.be/internet

kostprijs

doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek

gratis
inschrijven
is niet nodig
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Digitale instuif

Verhalen breien
Breien is hip!

wanneer
elke 2de zaterdag van de
maand: 12.03, 09.04
en 14.05
tijdstip
van 10.00 tot 13.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
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kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

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.
Ze leert je alles over opzetten, afkanten, patroonbreien,
ajour, op maat breien, enzovoorts. Ze staat zowel
beginners als doorwinterde brei– en haakfanaten bij met
raad en daad.

De meest originele outfit, die maak je zelf
wanneer
zaterdag 12.03

We zoeken geen klassieke helden of schurken, maar verras
ons door jouw fantasie. Maak je eigen kostuum en leef je
helemaal uit op onze rode loper. Ga aan de slag met zwierige
jurken, stoere broeken en wapperende hemden.

tijdstip

Breng ook zeker al je vrienden mee, want het publiek kiest
het beste kostuum.

doelgroep

O Geen inspiratie? Kom naar de infostand in de bib op 05.03 en krijg
de beste ideeën.
O Haal tussen 11.02 en 11.03 je kortingsbon op in de bib en krijg
10% korting in de textielkringwinkel Oostende.

om 13.30 uur: start
omkleden
om 14.00 uur: start
modeshow

kinderen en jongeren
tot 20 jaar, eventueel
met ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
om deel te nemen
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek
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Verkleed je als een dappere held, een gevaarlijke schurk of
een grappige sidekick op onze modeshow.

JEUGDBOEKENMAAND

Helden en schurken modeshow

JEUGDBOEKENMAAND

Cosplay catwalk
Schrijf je in voor onze cosplay wedstrijd!
Maak zelf je kostuum en leef je helemaal in je personage in.
Kan jij onze jury overtuigen van je talenten?
Heb je meer zin om te komen kijken? Dat kan zeker!
Bewonder de prachtige kostuums en moedig je favoriet aan.
O Geen inspiratie? Kom naar de infostand in de bib op 05.03 en krijg
de beste ideeën.
O Haal tussen 11.02 en 11.03 je kortingsbon op in de bib en krijg
10% korting in de textielkringwinkel Oostende.

wanneer
zaterdag 12.03
tijdstip
om 18.00 uur: start
omkleden
om 19.00 uur: start
wedstrijd
doelgroep
vanaf 15 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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om deel te nemen
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek

Een verhaal én een leuk doemoment
in Astropolis
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.

wanneer
woensdag 16.03
tijdstip

FAAR

FAAR | VerhaalSpeciaal

om 14.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar
locatie
Astropolis, Duinkerkseweg 16
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Op woensdag 16.03 gaat VerhaalSpeciaal op locatie naar
Astropolis. Daar kan je dromen van je eerste stappen in de
ruimte.

Tegenwind
Een tweeluik over feminisme
Op donderdag 17.03 heeft Saskia De Coster het over
hedendaags feminisme. Ze vertelt over de evoluties en
stemmen binnen het feminisme en geeft haar kijk. Nadien
is er ruimte voor gesprek en discussie met het publiek.
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O Saskia De Coster is de auteur van acht romans, vertaald in tien
talen. Daarnaast maakt ze sound performances, werkt ze met
theatermakers, verkent ze de grenzen van de literatuur, en
schrijft ze ook pittige columns.

Op donderdag 12.05 vertelt Griet Vandermassen over
feminisme en de 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 gaan we dieper in op die biologische
kennis en waarom het zo belangrijk is om hiermee rekening
te houden.
O Griet Vandermassen is schrijfster van het boek ‘Dames voor
Darwin’, en is columniste voor De Standaard.

wanneer
Saskia De Coster:
donderdag 17.03
Griet Vandermassen:
donderdag 12.05
tijdstip
van 19.30 tot 21.30 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
via Avansa:

Tegenwind is een reeks
maatschappijkritische lezingen
i.s.m. Avansa vzw.

avansa-ow.be/
activiteiten
059 50 39 52

CoderDojo Oostende
wanneer
elke derde zaterdag van
de maand: 19.03, 16.04
en 21.05
tijdstip
van 10.00 tot 12.30 uur
doelgroep

Programmeer erop los!
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.

7- tot 18-jarigen
locatie
hoofdbibliotheek

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

kostprijs
gratis

Surf naar www.
coderdojobelgium
.be
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inschrijven

FAAR

FAAR | Het non-fictie boekenfestival
(17 - 20.03)
Tijdens het nieuwe non-fictie boekenfestival geeft de bibliotheek graag het podium aan
enkele lokale non-fictie helden. Het volledige programma van het boekenfestival vind je
op www.faar-oostende.be.

Lokale non-fictiehelden: Xavier Tricot
Auteurslezing
Oostende, cultuurstad, was een vrijhaven voor schrijvers en schilders. Ensor,
Spilliaert en Permeke worden beschouwd als de drievuldigheid van de schilderkunst
in Oostende.
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Xavier Tricot neemt je mee naar een internationaal hoog
aangeschreven stad aan zee, waar bekende schrijvers
als Stefan Zweig, Joseph Roth of James Joyce geruime
tijd verbleven.
wanneer

vrijdag 18.03

tijdstip

om 14.00 uur

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

oostende.bibliotheek.be

059 29 51 51

bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende
© Samuel Pennynck

Lokale non-fictiehelden: Sandra Bekkari
Hoe combineer je een gezonde levensstijl met een druk leven, wat is het belang van een
gezond en lekker ontbijt, ... Ontdek het tijdens een boeiende, inspirerende lezing door
Sandra Bekkari, voedingsdeskundige en auteur van de bestseller “Nooit meer diëten”.
wanneer
vrijdag 18.03
tijdstip
om 19.30 uur
doelgroep
iedereen is welkom

FAAR

Auteurslezing

Sandra geeft een uiteenzetting over de Sana-methode :
een presentatie met tal van praktische tips en voorbeelden
hoe ook jij op een eenvoudige en haalbare manier je doel kan
bereiken, terwijl je kan blijven genieten van lekker eten!
Deze keer geen hip “jojo-dieet”, maar slimme aanpassingen in
je levensstijl, die je snel energieker doen voelen.

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis

oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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inschrijven

Lokale non-fictiehelden: Roland Desnerck
FAAR

Auteurslezing
wanneer
zaterdag 19.03
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
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059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

In de bib kan je je laten onderdompelen in het Oostendse
dialect. Iedereen die in de omgeving woont, kent wel ‘gart je
van splénters’, ‘k hén zair an me bolg’ of ‘da’s en akketésse’.
Maar waar komen die uitdrukkingen vandaan? Taalkundige
Roland Desnerck doet alles uit de doeken.

Lokale non-fictiehelden: Ineke Steevens
Onze vissers waren weken, soms maandenlang van huis. Ze werkten dag en nacht en
trotseerden een wispelturige oceaan, zware stormen, vorst en ijzige wind om te gaan
jagen om vis op ons bord te brengen.

zaterdag 19.03
tijdstip
om 19.30 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven

In deze lezing gaat Ineke Steevens
dieper in op de geschiedenis van de
visserij langs onze Vlaamse Kust.
Ze trekt van Oost naar West
en staat stil bij de typische
vissersgemeenschap in elke stad.
Ze focust ook op de IJslandse
kabeljauwvisserij, één van de meest
heroïsche tijden in de zeevisserij.
Met bloedstollende verhalen en persoonlijke anekdotes.
Tijdens de lezing zie je bovendien unieke historische foto’s,
uit musea en private collecties.

oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

© Onze Vissers, publicatie van Hannibalbooks
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wanneer

FAAR

Auteurslezing

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.
Voor kinderen van 3 tot 5 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.

wanneer
zaterdag 19.03, 09.04
en 14.05
tijdstip
van 13.30 tot 15.30 uur
doelgroep
kinderen van 3 tot 5 jaar
en van 6 tot 9 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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Tijdens het FAAR non-fictieboekenfestival organiseren we
ROBObeep Deluxe. Benieuwd? Kom dan zeker eens langs!

inschrijven
is niet nodig

Digitaal lenen en lezen met cloudLibrary
Wist je dat je als lid van bib Oostende ook 9000 e-boeken gratis ter beschikking hebt?

INFOSESSIE

INFOSESSIE

Via cloudLibrary leen je met een simpele klik verschillende titels vanuit je luie zetel.
Lezen kan op je eigen tablet, pc, e-reader of smartphone. Je kan boeken nooit meer te laat
indienen, want na de uitleentermijn verdwijnen de boeken automatisch van je toestel.
wanneer
woensdag 23.03 om 19.00 uur

Meer weten over deze digitale manier van lezen?
Dan is deze infosessie iets voor jou.

vrijdag 29.04 om 10.00 uur
woensdag 25.05 om 19.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie

kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek, UiTloket,
toerisme Oostende
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hoofdbibliotheek

FAAR

Non-fictie boekenmarkt
Koopjes in de bib
In het licht van FAAR, het non-fictieboekenfestival, organiseert de bibliotheek
een boekenmarkt met afgevoerde non-fictie boeken. Grijp je kans om te komen
grasduinen in het aanbod van onze bibliotheek én de bibliotheek van Mu.Zee.
Alles wordt aan democratische prijzen aangeboden.
Heb je een UiTpas, breng die dan zeker mee, want 5 punten zijn 2 gratis items waard.

wanneer
vrijdag 25.03 en
zaterdag 26.03
tijdstip
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tijdens de openingstijden van de bib
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
snuisteren is gratis
inschrijven
is niet nodig

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 voorlezers van FMDO kinderen aan om
kennis te maken met alle mogelijke wereldtalen.

wanneer
zaterdag 26.03, 30.04
en 28.05
tijdstip
om 11.00 uur

kinderen vanaf 5 jaar en
hun (groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
© Beeld: Egmond Dobbelaere
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doelgroep

INFOSESSIE

wanneer
dinsdag 29.03, 19.04
en 29.03
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
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bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

INFOSESSIES
De digitale diensten
van de bib
Dinsdag 29.03:
De catalogus en Mijn Bibliotheek
Hoe zoek je iets op in de publiekscatalogus en hoe vind je
het terug in de bibliotheek? En hoe zat het ook weer met het
verlengen of reserveren van materialen van thuis uit?

Dinsdag 17.05:
GoPress en
Pressreader
Digitaal de krant of een tijdschrift lezen?
Ook dat kan gratis via de bib. We gaan
dieper in op GoPress en Pressreader.
Na deze infosessie doorzoek je vlot
Vlaamse en internationale kranten en
tijdschriften of lees je je dagelijkse krant

INFOSESSIE

Geschiedenis, filosofie, natuurwetenschappen, kunst, psychologie,…? Als lid van de
bib van Oostende luister je via de Home
Academy-website of -app gratis naar een
brede waaier aan boeiende hoorcolleges,
thuis of onderweg.
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Dinsdag 19.04:
Home Academy

Boekstartmomentje
wanneer
dinsdag 29.03, 26.04
en 31.05
tijdstip
van 10.15 tot 10.45 uur
doelgroep
voor (groot)ouders met
(klein)kinderen tot 20
maanden
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
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is niet nodig

Vingerversjes, kriebelliedjes,
schootspelletjes, …
Je kunt op heel wat plezierige manieren taal aanbieden
aan baby’s. En samen fijne boekjes ontdekken hoort daar
uiteraard ook bij. Je kan het allemaal beleven tijdens het
gezamenlijk boekstartmomentje.
O ook op boekstartdag (21.05) wordt een boekstartmomentje
georganiseerd

expo: van 02.04 t.e.m.
30.04
workshop: zaterdag
02.04
tijdstip
expo: tijdens de
openingstijden
workshop: om 14.00 uur
doelgroep
gezinsactiviteit
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
voor de workshop:
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

Poppen met een verhaal
Expo en workshop
Rukhsana Zubair werkt als Brugfiguur bij het Sociaal
Huis Bredene. Daarnaast is ze vrijwillig therapeute bij
o.a. TEJO Oostende, waar gratis en anoniem therapie
aangeboden wordt aan jongeren. Daarvoor volgde ze een
opleiding ‘Poppen en verhalen’, waarbij mensen hun verhaal
visualiseren met behulp van poppetjes.
Rukhsana vond het jammer dat het beschikbare therapiemateriaal weinig poppetjes met een migratieachtergrond
bevatte. Daarom ging ze zelf aan de slag. Ondertussen
maakte ze al honderden poppetjes, elk met een eigen
migratieachtergrond. In deze tentoonstelling komen ze
samen, elk met hun eigen verhaal.
Op zaterdag 02.04 om 14.00 uur geeft Rukhsana een
creatieve workshop in de bib. Ze vertelt haar migratieverhaal aan de hand van haar handgeschilderde poppen.
Aansluitend maak je zelf je eigen gezinsopstelling.
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wanneer

BIBLAB
Voor nieuwsgierige denkers en
doeners
Jonge ontdekkers in huis? Laat ze experimenteren in ons
biblab. Het biblab is een plaats om te onderzoeken en te
creëren, om te denken en vooral te doen.
Op woensdag 06.04 gaan we aan de slag met glas-ets en
zetten we een zelfgekozen tekening op een eigen drinkglas
of bokaal.
Op woensdag 13.04 wanen we ons in verschillende
werelden met behulp van een greenscreen en tablets.

wanneer
glas etsen:
woensdag 06.04
greenscreen:
woensdag 13.04
tijdstip
van 14.00 tot 15.30 uur
doelgroep
kinderen van 8 tot
12 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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O met de steun van het STEM partnerschap
‘MaakBib’.

inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

WERELDBOEKENDAG
wanneer

Walvis is verdwaald

zaterdag 23.04
tijdstip
duur: 20 minuten
doelgroep
iedereen van 5 tot 105
locatie
in jouw wijk
kostprijs
gratis

Om Wereldboekendag te vieren, fietst een mobiel
theaterkadootje naar je toe. Een heldenverhaal in
sprookjesvorm, over een wilde kat die een walvis redt.
Overtuig 10 burenfamilies om naar buiten te komen met
een eigen stoel en drankje, en geniet samen van een
verhaal over een kat die een walvis redt. Een hedendaags
sprookje gepresenteerd als 3D kamishibai (houten
verteltheatertje) op een bakfiets in jouw straat.

inschrijven

oostende.
bibliotheek.be

Een cultureel wijkpleziertje, klein maar fijn.
Interesse? kijk dan zeker op onze website voor verdere info.

O i.s.m.
Straattheater Puurlain
www.
puurlain.com

O i.s.m.
Straattheater Puurlain
www.puurlain.com
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meer info op onze
website

Wereldboekendag
Leesgroep Deluxe
met Heleen Debruyne
In deze deluxe versie van onze leesgroep krijg je de kans
om het boek ‘De huisvriend’ samen met auteur Heleen
Debruyne te bespreken.
In deze literaire memoir duikt Heleen in haar eigen familiegeschiedenis. Op basis van brieven en dagboeken verkent
ze het leven van haar grootouders in het burgerlijke, katholieke West-Vlaanderen van de jaren ’60.
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Na inschrijving voor deze activiteit krijg je een uitnodiging
om je boek te komen ophalen in de hoofdbibliotheek.
wanneer

zaterdag 23.04

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

oostende.bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende

© Stephan Vanfleteren

eID, itsme & toepassingen
Of we nu ons aanslagbiljet digitaal willen raadplegen of onze Covid Safe Pass willen
downloaden: we hebben de digitale portalen van de overheid steeds meer nodig.
wanneer
dinsdag 26.04
tijdstip
van 14.00 tot 17.00 uur
doelgroep

INFOSESSIE

INFOSESSIE

In deze infosessie van Seniornet leer je hoe je je via de
eID en kaartlezer of via itsme veilig en gemakkelijk op de
verschillende platformen kan inloggen. Ook helpen we
je stap voor stap op weg om Itsme op je smartphone te
installeren.

volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs

inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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gratis

Leesclub young adults
Verrassende boeken lezen en je ideeën
daarover met anderen delen? Dat is het
uitgangspunt van deze leesclub voor young
adults. In een informeel groepsgesprek komen
verschillende standpunten aan bod en krijg je
de kans om boeken van verschillende genres
nog meer te doorgronden.
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Deze keer gaan we dieper in op de graphic
novel ‘Een Engelsman in mijn boom’ van
Olivia Burton en Mahi Grand.

wanneer

vrijdag 29.04

tijdstip

om 19.00 uur

doelgroep

young adults

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

oostende.bibliotheek.be

059 29 51 51

bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende

Repair café
Weggooien? Mooi niet!
We smijten met z’n allen een hoop spullen weg. Tijdens
een repair café gooien we het over een andere boeg: kom
langs met je textiel of elektronica en herstel ze samen met
onze handige vrijwilligers. Dat is beter voor het milieu én je
portemonnee. Ook met softwareproblemen op je telefoon,
tablet of computer ben je van harte welkom.

O i.s.m. Avansa
Oostende Westhoek
en Repair Teens.

Hou zeker onze website in de gaten voor meer
gedetailleerde info over welke experten komen.
wanneer
zaterdag 30.04
tijdstip

doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
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van 13.30 tot 16.00 uur
(bedankt om je beurt af
te wachten)

MAAI MEI NIET

Stekjesbibliotheek
Ruil plantjes, stekjes en zaden
Als je groene vingers in de lente beginnen te kriebelen kom
dan in mei je reservestekjes ruilen in de bibliotheek.
De ruilkast is bereikbaar tijdens de openingstijden.
Een stekje meenemen mag in ruil voor een nieuw stekje.
O i.s.m. Tuinhier

wanneer
elke openingsdag in mei
tijdstip
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doorlopend
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

wanneer
expo: van maandag
02.05 tot zaterdag
28.05
workshop: donderdag
05.05
tijdstip
expo: doorlopend tijdens
de openingstijden
workshop: van 19.00 tot
21.00 uur
doelgroep
expo: iedereen is welkom
workshop: professionals
die met jonge kinderen
werken

Voorlezen komt voor lezen
Expo en workshop
Deze tentoonstelling toont je hoe je met jonge kinderen op
verkenning kan in de wereld van beelden en verhalen.
De 14 panelen geven je een brede kijk op voorlezen.
Wat kan je nog meer lezen dan een boekje?
Op donderdag 05.05 geeft Nicoleta Vandeputte een
‘train de trainer’-sessie waarin je inzicht krijgt in de
methodieken die in de expo aan bod komen. Je gaat naar
huis met tal van tips om ouders op een laagdrempelige
manier te ondersteunen.

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs

inschrijven
enkel voor de workshop:
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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gratis

Weerklank
Muziek in de middeleeuwen en renaissance
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 deze evolutie op een bijzonder
toegankelijke manier. Daarna duikt hij de vaak vergeten
15de en 16de-eeuwse muziek in, waar hij de renaissance,
het humanisme en de totstandkoming van nationale stijlen
behandelt.
Samen luisteren, genieten en bijleren over ons muzikale
erfgoed is het doel van deze avond.

wanneer
dinsdag 03.05
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
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kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

MAAI MEI NIET

INFOSESSIE
Een geveltuintje:
je stukje groen aan de voordeur

Op 06.05 krijg je er alles over te horen; gaande van de
aanleg, het onderhoud én de aanvraag van een geveltuin.
De vele tuintips krijg je er gratis bovenop!
O i.s.m. dienst Openbaar Domein

vrijdag 06.05
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie

INFOSESSIE

wanneer

hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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De geveltuintjes zijn bezig met een flinke opmars in
Oostende. Steeds meer komen ze in het straatbeeld.
Doe je ook mee?
De voordelen van geveltuinen zijn talrijk. Ze staan in voor
een groener karakter van je straat, ze brengen sfeer,
verminderen wateroverlast bij forse regenbuien en zorgen
voor een lekkere kruiden-, fruit- en groentenoogst voor in
de keuken. Bovendien zijn planten ook een waar feestmaal
voor o.a. vlinders en bijen, en zorgen ze zo voor meer
biodiversiteit tot diep in het hart van Oostende.

MAAI MEI NIET

Workshop
Maak je eigen bloemenkroon
Steel de show met je eigen gemaakte bloemenkroon. Of je nu naar een bruiloft gaat,
een tuinfeest geeft of gewoon de zomer wilt vieren, een bloemenkroon voegt een
betoverend tintje aan elke outfit toe. In deze workshop leert Gillian Lowyck je in een
handomdraai een prachtige kroon met verse bloemen te maken.
wanneer
vrijdag 13.05
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
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kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

Slow Art
Online kunst kijken en onthaasten

wanneer
donderdag 19.05
tijdstip
om 19.30 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
online
kostprijs

Oppervlakkigheid en kunst gaan slecht samen. Toch glijden
onze ogen tijdens een museumbezoek vaak vluchtig over
een schilderij en richten ze zich snel op het beeld ernaast.
Slow art is een methodiek om je waarneming in een bepaalde context te versterken door één kunstwerk totaal op te
nemen.
Freelancegids van Mu.ZEE Elke begeleidt je virtueel in het
kijken en onthaasten. Voorkennis is niet nodig. Je deelt wat
je ziet en iedere opmerking is evenwaardig.
O i.s.m. Mu.ZEE

gratis

oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
Na inschrijving ontvang
je een link en enkele tips
om vlot in te loggen.
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inschrijven

Boekstartdag
Feest voor de allerkleinsten
In de voormiddag maken baby’s ‒ misschien wel voor het
eerst ‒ kennis met boeken tijdens een boekstartmomentje.
In de namiddag verkennen we in ‘beeldend gepeuter’
verschillende materialen en technieken. We maken
ongewone combinaties met verf, papier, zand, kleur,…
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Verwacht geen
mooi afgewerkte
knutselwerkjes, het
resultaat is geen
doel op zich maar
een gevolg van
plezierig gekrabbel.
O i.s.m. Veerle Derave
(VCOK)

wanneer
zaterdag 21.05
tijdstip
ochtend: van 10.30 tot
11.30 uur
namiddag: van 13.30
tot 14.30 uur en van
15.00 tot 16.00 uur
doelgroep
boekstartmomentje:
van 0 tot 1,5 jaar en hun
(groot)ouders
beeldend gepeuter:
van 1,5 tot 3 jaar en hun
(groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

VerhaalSpeciaal
Een verhaal én een leuk doemoment
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.

wanneer
woensdag 25.05
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep

MAAI MEI NIET

MAAI MEI NIET

kinderen vanaf 5 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Op woensdag 25.05 maken én gooien we bommen voor
blije bijen en vlinders in kader van de actie ‘Maai Mei Niet’.

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

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

Hoofdbibliotheek

Filiaal Konterdam

Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende
059/29 51 51
www.oostende.bibliotheek.be
Maandag		
11.00 tot 19.00 uur
Dinsdag		
10.00 tot 19.00 uur
Woensdag
10.00 tot 18.00 uur
Donderdag
10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag		
10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag		
10.00 tot 16.00 uur

Lijsterstraat 3 – 8400 Oostende
059/50 91 32

Filiaal Vuurtoren
Voorhavenlaan 3 – 8400 Oostende
059/32 40 71
Maandag		
17.00 - 19.30 uur
Woensdag
15.00 - 18.00 uur
Zaterdag		
10.00 - 12.30 uur

Inschrijven kan ook bij:
UiTloket (in het stadhuis)

Toerisme Oostende

Maandag tot woensdag - 8.30 tot 16.30 uur

van 01.04 tot en met 11.11:
dagelijks doorlopend open van 10.00 tot 18.00 uur

Donderdag - 8.30 tot 12.00 en 16.30 tot
20.00 uur
Vrijdag - 8.30 tot 13.30 uur

van 12.11 tot en met 31.03:
dagelijks doorlopend open van 10.00 tot 17.30 uur

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

