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“

En met het zonlicht en de grote
massa’s bladeren die uit de
bomen schoten, net zoals dingen
in een versnelde film groeien,
kreeg ik die bekende overtuiging
dat het leven weer opnieuw
begon met de zomer.

Uit ‘De grote Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald
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JULI 2022

AUGUSTUS 2022
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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 kleine groep.

hardop lezen: iedere
woensdagvoormiddag,
vanaf 01.06 tot 22.06.
samenlezen voor
anderstaligen:
maandag 20.06
tijdstip
hardop lezen op
woensdag: van 10.30
tot 11.30 uur
samenlezen voor
anderstaligen
op maandag: van 13.30
tot 14.30 uur

TAALOEFENKANSEN

Nederlands oefenen in de bib

wanneer

doelgroep
hardop: vanaf
samenlezen: vanaf
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
059 29 51 51
ikbibmee@
oostende.be
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Taaloefenkansen

wanneer
elke vrijdag in juni:
03.06, 10.06, 17.06,
24.06
tijdstip
vrije inloop van 10.00
tot 12.00 uur (bedankt
om je beurt af te
wachten)
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
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is niet nodig

Digitale instuif
Eerste hulp bij digitale obstakels
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.
O de digitale instuif is er elke vrijdagvoormiddag, behalve in de
zomervakantie.

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

woensdag 08.06

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

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.

Tegenwind
Het recht om mens te zijn

wanneer
woensdag 08.06
tijdstip
om 19.30 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
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kostprijs
gratis
inschrijven
via Avansa:
avansa-ow.be
059 50 39 52

Zeven decennia na het aannemen van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens worden mensenrechten nog altijd vanuit allerlei hoeken en op allerhande
manieren uitgedaagd.
Wies De Graeve neemt de handschoen op en presenteert
een alternatief. Hij toont hoe geloof in de mensenrechten
ook in deze complexe tijden een bruikbaar moreel kompas
is om een consequente en menselijke houding aan te
nemen in moeilijke dossiers als het hoofddoekendebat,
de terreurdreiging, de doodstraf en de vluchtelingencrisis.
Aan de hand van zeven concrete
thema’s illustreert hij dat mensenrechten geen hol, theoretisch concept
zijn, maar dat ze de kracht hebben om
de weg te effenen voor meer rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.
O Wies De Graeve is sinds 2016 directeur
van Amnesty International Vlaanderen en
publiceerde in 2018 zijn eerste boek ‘Het
recht om mens te zijn’.

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

Verhalen breien
Breien is hip!

wanneer
zaterdag 11.06
tijdstip
om 10u00
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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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 doorgewinterde brei– en haakfanaten bij met
raad en daad.

ROBObeep
wanneer
zaterdag 11.06
tijdstip
van 13.30 tot 15.30 uur
doelgroep
kinderen van 3 tot 6 en
van 6 tot 9 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
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is niet nodig

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 kleuters 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.

SamenLezen

wanneer

Samen genieten van verhalen

tijdstip

maandag 13.06
en 27.06

om 14.15 uur

Je kunt aansluiten bij een samenleesgroep in de
hoofdbibliotheek, of in ’t Leeshuus. Daar is er ook een
Engelstalige samenleesgroep. Meer info en
inschrijven via leeshuus.be.

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

INFOSESSIE

INFOSESSIE
Zinvol ouder worden
wanneer
Sessie 1:
dinsdag 14.06
Sessie 2:
dinsdag 21.06
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
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hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

De tweedelige reeks “Zinvol ouder worden” van
gezondheidscoach Danielle Slap is er voor iedereen die
werk wil maken van een gezonde levensstijl. Tijdens de
eerste sessie focust ze op de mentale kant van ouder
worden. In sessie twee komen de fysieke aspecten aan
bod. Verwacht je aan heel wat praktische tips om optimaal
van het leven te blijven genieten.
Sessie 1: Gelukkig (ouder) worden kan je leren

Als je aan mensen vraagt wat het belangrijkste is in het
leven, luidt het antwoord redelijk snel en unaniem “geluk”.
Maar wat betekent “geluk”? In deze lezing staan we stil
bij wat we onder geluk verstaan en werken we samen aan
meer positieve gevoelens.
Sessie 2: Hoe je fit, vitaal en zelfstandig oud(er) kan worden

Wil je actief manager worden van je eigen gezondheid
en conditie? Je krijgt correcte informatie over de meest
voorkomende gezondheidsklachten bij het ouder worden,
en hoe deze te voorkomen. We gaan dus samen op weg
naar een langer en kwaliteitsvol leven!
O Danielle Slap specialiseerde zich als bio-ingenieur in milieu-, voedingsen gezondheidswetenschappen. Ondertussen heeft ze heel wat
ervaring om als gezondheidscoach groepen te begeleiden.

CoderDojo Oostende
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.

wanneer

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

locatie

zaterdag 18.06
tijdstip
van 10.00 tot 12.30 uur
doelgroep
7- tot 18-jarigen

hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis

www.
coderdojobelgium
.be
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inschrijven

VerhaalSpeciaal
wanneer

Een verhaal én een leuk doemoment

woensdag 22.06
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
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059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

Op woensdagnamiddag gieten we het voorlezen graag
eens in een speciaal jasje.
Na het kijken en luisteren naar het verhaal, duiken we
samen het biblab in om te experimenteren met enkele
wetenschappelijke proefjes.
Ben jij ook zo nieuwsgierig als Ada Dapper Wetenschapper?
Schrijf je dan snel in!

LEZING

LEZING
De Grote Vier
Jean Paul Van Bendegem
over Leo Apostel
wanneer
woensdag 22.06
tijdstip
van 19.00 tot 21.00 uur

In de afsluiter van deze inspirerende reeks lezingen,
op woensdag 22 juni, krijgt Jean Paul Van Bendegem
(emeritus V.U.B.) het woord over Leo Apostel (1925 - 1995).

doelgroep

O Deze filosofiereeks is een samenwerking met het Masereelfonds.

hoofdbibliotheek

volwassenen
locatie

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

INFOSESSIE

INFOSESSIE
Digitaal lenen en lezen met cloudLibrary
Wist je dat je als lid van bib Oostende ook 9000 e-boeken gratis ter beschikking hebt?
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
vrijdag 24.06 van 10.00 tot 12.00 uur
woensdag 27.07 van 19.00 tot 21.00 uur
vrijdag 26.08 van 10.00 tot 12.00 uur
doelgroep
volwassenen
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locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek, UiTloket,
toerisme Oostende

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

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.

wanneer
vrijdag 24.06:
Temeraire van Naomi
Novik
vrijdag 19.08:
Codenaam Verity van
Elizabeth Wein
tijdstip
om 20.00 uur
doelgroep
young adults
locatie
hoofdbibliotheek
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.

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 klanken.

wanneer
zaterdag 25.06
tijdstip
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om 11.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar en
hun (groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
© Beeld: Egmond Dobbelaere

Boekstartmomentje
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.

wanneer
dinsdag 28.06
tijdstip
van 10.15 tot 10.45 uur

voor (groot)ouders met
(klein)kinderen tot 20
maanden
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

21 I AANBOD JUNI - JULI - AUGUSTUS 2022

doelgroep

INFOSESSIE

INFOSESSIE
wanneer

Fiets- en wandelroutes
uitstippelen met
RouteYou

dinsdag 28.06
tijdstip
van 14.00 tot
17.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie

Fiets- en wandelroutes uitstippelen van A tot Z:
met de app “RouteYou” lukt het je in een handomdraai.
De ideale tool voor wie een nieuwe route wil uitproberen
of nieuwe bezienswaardigheden wil ontdekken.
Bovendien kan je de routes gemakkelijk uitprinten en
delen met vrienden en familie.
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O i.s.m. Seniornet Vlaanderen

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

Tweedehandsboekenverkoop
Voor elk wat wils!
Net voor de zomer houden we traditiegetrouw een
boekenverkoop. Je krijgt een kans om te grasduinen in ons
aanbod van film, muziek, boeken en tijdschriften.
Alles wordt aan democratische prijzen aangeboden.

wanneer
vrijdag 01.07 en
zaterdag 02.07
tijdstip
tijdens de openingstijden van de bib
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
snuisteren is gratis
inschrijven
is niet nodig
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Heb je een UiTpas, breng die dan zeker mee, want vijf
punten zijn twee gratis items waard.

Schatten van vlieg
Ruik jij wat ik ruik?
wanneer
juli en augustus
tijdstip
tijdens de openingstijden van de bib
doelgroep
kinderen tussen 6 en
12 jaar en hun (groot)
ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
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gratis
inschrijven
is niet nodig

Vlieg verstopt in Vlaanderen en Brussel ruim 300
schatkisten. En dit jaar ook in onze bib.
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en heb je een echte
speurneus? Snuffel je dan voorbij enkele uitdagingen
richting de schat van vlieg. Elk gezin krijgt een leuke
verrassing – zolang de voorraad strekt.
Wil je zien waar je overal op ontdekkingstocht kan?
Op de website www.schattenvanvlieg.be vind je
het volledig overzicht!

Leesplezier
in de vakantie
doelgroep

wat

wanneer

voor kinderen vanaf 5 jaar

voorleeshalfuurtjes,
stem voor het mooiste verhaal

elke openingsdag in juli en augustus

voor kinderen tussen eerste
en tweede leerjaar

opfrissessie eerste lezers

maandag 01.08, 08.08, 22.08 en
29.08

voor kinderen van 8 tot 10 jaar

lezen op een originele plek in de bib

dinsdag 12.07, 19.07, 16.08 en 23.08

voor kinderen van 10 tot 14 jaar

adopteer een boekenkast

voor een periode van twee weken in
juli of augustus

voor leerkrachten

verrassingen in je valies

vraag een pakket aan voor 25.06

Zonnige leesgroe
tjes
uit Oostende!
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Ook tijdens de zomervakantie zet de bib in op leesplezier. Daarom bieden we enkele
fijne en ongedwongen leesactiviteiten aan, voor verschillende leeftijden:

Voorleeshalfuurtjes
Het mooiste
voorleesverhaal
van de maand

wanneer
elke openingsdag
tijdens de
zomervakantie
tijdstip
om 11.00 uur
doelgroep
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kinderen vanaf 5 jaar en
hun (groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek,
vertelhoek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

Ook in de zomervakantie wordt er dagelijks voorgelezen
in de bib. Kom zo vaak je wil luisteren naar de grappigste,
spannendste, griezeligste en meest hartverwarmende
verhalen.
Deze zomer kiezen we ook het leukste boek, want na het
voorleeshalfuurtje mag jij stemmen welk verhaal je het
mooiste vond!

Opfrissessies voor eerste lezers
Om een vlotte start in het nieuwe schooljaar te maken,
is het belangrijk om nog eens het lezen te oefenen en de
letterkennis van onder het stof te halen.
In augustus zijn kinderen die straks in het tweede leerjaar
beginnen welkom in de bib. Onder begeleiding van een
vrijwilliger oefenen ze samen door luidop te lezen. Na het
lezen volgt een leuk taalspelletje.

Lees op een originele plek
Is lezen tijdens de vakantie een uitdaging?
Dan toch zeker niet in de bib!

Lezen in het donker… check.
Lezen in het bureau van de bibliothecaris… check.
Lezen in een tipi… dubbelcheck!
Breng je eigen boek mee, leen er een in de bib of kies een
boek uit onze ‘inspiratiekoffer’. Na het halfuurtje krijg je
een sticker van de begeleider. Verzamelde je vijf stickers?
Dan krijg je een leuke attentie.

wanneer
dinsdag 12.07, 19.07,
16.08 en 23.08
tijdstip
van 10.00 tot 12.00 en
van 14.00 tot 16.00 uur
(kies een tijdslot van 30
minuten)
doelgroep
kinderen tussen 8 en
10 jaar
locatie
in en rond de
hoofdbibliotheek
(de plek blijft een
verrassing)

wanneer

maandag 01.08, 08.08, 22.08 en 29.08

tijdstip

van 10.00 tot 11.00 uur

kostprijs

doelgroep

kinderen die na de vakantie starten in het tweede leerjaar

gratis

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

inschrijven
oostende.
bibliotheek.be

oostende.bibliotheek.be

059 29 51 51

059 29 51 51

bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende
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Tijdens juli en augustus zorgen we voor een extra inspirerende leesomgeving voor kinderen tussen 8 en 10 jaar.
Reserveer een halfuurtje leestijd en ontdek iedere week
een nieuw plekje:

Adopteer een boekenkast
Ga de uitdaging aan!
Ben je tussen 10 en 14 jaar en houd je wel van een
uitdaging? Adopteer dan eens een boekenkast!
Twee weken lang ben je verantwoordelijk voor de invulling
van een boekenkast. Wat je daarop in de kijker zet en hoe
je dat doet, laten we volledig aan jou over: boeken die je
graag leest, films die je de moeite waard vindt, games die
je wilt aanprijzen, je favoriete muziek …
Je komt minstens 1 keer in de week langs om orde op
zaken te houden en in overleg met het team communicatie
van de bib worden ook een aantal posts op sociale media
voorzien.
Vind je dit helemaal je ding? Neem dan vlug contact op.

wanneer
in juli en augustus,
telkens voor een
periode van 2 weken
tijdstip
tijdens de
openingstijden van
de bib
doelgroep
kinderen tussen 10 en
14 jaar
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locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be

Groet jes uit
mijn boekenkast!

059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

Verrassingen in je valies
De zomer staat voor de deur, en dat betekent: meer tijd om te lezen!
Ben je (aspirant) leerkracht en wil je je deze zomer laten verleiden door enkele parels
van jeugdboeken? De bib stuurt je op ontdekkingsreis en helpt je je koffer te pakken.

wanneer
schrijf je in voor 25 juni
doelgroep
leerkrachten
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende

1. Alle deelnemende leerkrachten
kunnen een pakket van vijf
verrassende boeken voor een door
jou bepaalde leeftijdsgroep uitlenen.
2. Bij elk boek zorgen we voor een
recensie. Het is leuk als je je eigen
oordeel eens kan toetsen aan dat
van anderen. De recensies zitten in
een gesloten omslag – te openen
wanneer je de boeken gelezen hebt.
Want jouw eigen oordeel is natuurlijk
het meeste waard.
3. Je krijgt de hele zomervakantie
de tijd om van deze 5 boeken te
genieten.
4. Heb je de boeken gelezen? Stuur
ons dan een (vakantie)foto van je
favoriete boek, zodat we dit boek
extra in de kijker kunnen zetten.
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Dit is het plan:

BIBLAB
Ga mee op schaduwavontuur!
wanneer
dinsdag 05.07 en
woensdag 06.07 van
9.30 tot 12.00 uur
dinsdag 23.08 en
woensdag 24.08 van
14.00 tot 16.30 uur
(je schrijft je in voor één
van de twee reeksen)
doelgroep
kinderen van 6 tot
10 jaar
locatie
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hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

Tijdens deze twee halve dagen veroveren
fantasierijke schaduwfiguren de bibliotheek.
Piraten kapen het biblab, schaduwmonsters
trekken op jacht en ontsnapte dieren uit de
dierentuin houden een parade…
Tijdens de eerste middag ontwerp je digitaal figuren
op de computer en leer je ze uitsnijden met de
snijplotter. De tweede middag ga je aan de slag met
licht en schaduw en creëer je een verhaal met je
zelfgemaakte personages.
O Zin in nog meer maakplezier? Hou
onze website en sociale media in de
gaten voor ‘Maak je zomer’. Zes toffe
uitdagingen om thuis mee aan de slag
te gaan.
O Met de steun van het STEM
partnerschap ‘Maakbib’

Blok@bib
De examens waren nog nooit zo
makkelijk

wanneer
reserveer een plek
in het Forum vanaf
maandag 08.08
tijdstip
tijdens de
openingstijden van
de bib
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek, forum
en stille leeszaal
kostprijs
gratis
inschrijven
https://www.
supersaas.nl/
schedule/Dienst_
Jeugd_Oostende/
Bibliotheek_
Oostende
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Zoek je nog een rustige plek om te studeren tijdens de
herexamens? Of is het lastig om je te concentreren met
al die afleiding thuis of op kot? Dan zorgt de bib voor een
oplossing. Je kan steeds terecht in de stille leeszaal en
in augustus reserveer je een plaats in het Forum, waar je
samen met je lotgenoten kan blokken.

VA K A N T I ESPELLETJES
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MAAK JE
EIGEN STRIPVERHAAL MET
JAMES IN DE
HOOFDROL!

<- nspiratie nodi
g?

Tips voor
doordenkers:

WAT
BEN IK?

O Oplossing:
de let

ter u

Wat komt één keer voor in juni, één keer voor
in juli en drie keer voor in augustus? *

MAAK EEN
MOCKTAIL!

2 limoenen
4 passievruchten
8 tl rietsuiker
400 ml gemberbier
gecrusht ijs

IPANEMA MET
PASSIEVRUCHT EN LIMOENSAP
• Snij de limoenen in partjes en verde
el
ze over 4 tumblerglazen
• Halveer de passievruchten, schra
ap
het vruchtvlees met de pitten eruit
en verdeel het over de 4 glazen
• Voeg aan elk glas 2 tl suiker toe
en
vul aan met het ijs
• Giet er 100 ml gemberbier bij en
serveer

<- Om in de sfeer te komen
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Ingrediënten
voor vier personen:

•
•
•
•
•
•
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WOORDZOEKER

ZOMERBIB
BIBLIOTHEEK
GENIETEN
ONTDEKKEN
ZOEKTOCHT
VLIEG

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

CLOUDLIBRARY
BIBLAB
LEZEN
FUNDELS
GAMES
LEESGROEP

ROBOBEEP
LEZING
CODERDOJO
VOORLEESHALFUURTJE
VALIES
VAKANTIE
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STRIP
BOEK
LEESPLEZIER
FILIAAL
UIT
ZON
INFOSESSIE
LENEN
STRAND
MUZIEK

Ontdek de nieuwste muziek in de collectie
Scan de code en luister naar de bib mix
Een nummer per recent
aangekochte cd.
Zit er iets tussen voor jou?
Als lid van de bib leen je de
cd’s gratis uit.
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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

