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Anne genoot met volle teugen
van al die mooie kleuren.
‘O, Marilla,’ zei ze op een
zaterdagmorgen toen ze met een
arm vol prachtige takken kwam
binnenhuppelen. ‘Ik ben zo blij
dat ik in een wereld leef waar
oktobers zijn.’

Uit ‘Anne van het groene huis’ van L.M. Montgomery
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september

EXPO | De schat van Indonesië

VR 02.09

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 03.09

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 9

VR 09.09

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 10.09

13.30 ROBObeep

p. 11

MA 12.09

14.15 SamenLezen

p. 12

WO 14.09

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

VR 16.09

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 17.09

10.00 CoderDojo

p. 13

ZA 17.09

10.00 Verhalen breien

p. 14

ZA 17.09

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 9

WO 21.09

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

WO 21.09

14.00 VerhaalSpeciaal

p. 15

VR 23.09

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 24.09

11.00 Verhalen in alle talen

p. 16

MA 26.09

14.15 SamenLezen

p. 12

DI 27.09

10.15 Boekstartmomentje

p. 17

DI 27.09

19.30 Weerklank | Start to listen

p. 18

WO 28.09

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

WO 28.09

19.00 INFOSESSIE | CloudLibrary

p. 19

DO 29.09

19.30 Tegenwind | Pieter Stockmans

p. 20

VR 30.09

10.00 Digitale instuif

p. 8

OKTOBER 2022
EXPO | Fotoclub De Meeuwen

ZA 01.10

10.00 Start van de Leesjury

p. 21

ZA 01.10

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 9

MA 03.10

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 10

WO 05.10

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

VR 07.10

10.00 Digitale instuif

p. 8

VR 07.10

19.00 Het groot dictee heruitgevonden

p. 22

ZA 08.10

10.00 Verhalen breien

p. 14

ZA 08.10

13.30 ROBObeep

p. 11

MA 10.10

14.15 SamenLezen

p. 12

MA 10.10

19.00 Workshop | Lessen voor dit leven

p. 23

19.30 Tegenwind | Michael Portzky

p. 24

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

VR 14.10

10.00 Digitale instuif

p. 8

VR 14.10

19.00 Leesclub young adults | Herfst

p. 25

ZA 15.10

10.00 CoderDojo

p. 13

ZA 15.10

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 9

DI 11.10
WO 12.10

MA 17.10

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 10

WO 19.10

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

WO 19.10

14.00 VerhaalSpeciaal

p. 15

WO 19.10

19.00 Workshop | Lessen voor dit leven

p. 23

WO 19.10

19.30 LEESGROEP | Mariakerke | Radetzkymars

p. 26

VR 21.10

10.00 Digitale instuif

p. 8

MA 24.10

14.15 SamenLezen

p. 12
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oktober

10.15 Boekstartmomentje

p. 17

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

VR 28.10

10.00 INFOSESSIE | CloudLibrary

p. 19

VR 28.10

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 29.10

11.00 Verhalen in alle talen

p. 16

DI 25.10
WO 26.10

NOVEMBER 2022
EXPO | 40 jaar volkstuinen

november

herfstvakantie 11.00 Voorleeshalfuurtjes in de vakantie
herfstvakantie
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DI 01.11 en
WO 02.11

doorlopend

Arcade Gamehall

p. 9
p. 27

Bib gesloten

DO 03.11

13.00 Workshop | Virtual Reality

p. 28

MA 07.11

14.15 SamenLezen

p. 12

WO 09.11

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

WO 09.11

14.00 INFOSESSIE | Veilig digitaal bankieren

p. 29

WO 09.11

19.00 Yaya na Leki | Getuigenis Moussa Don Pandzou

p. 30

VR 11.11

Bib gesloten

ZA 12.11

10.00 Verhalen breien

p. 14

ZA 12.11

13.30 ROBObeep

p. 11

MA 14.11

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 10

WO 16.11

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

WO 16.11

14.00 VerhaalSpeciaal

p. 15

VR 18.11

10.00 Digitale instuif

p. 8

17.00
Voorleesweek | Knuffelslaapfeest
9.00

p. 31

ZA 19.11

10.00 CoderDojo

p. 13

ZA 19.11

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 9

MA 21.11

14.15 SamenLezen

p. 12

MA 21.11

19.00 Voorleesweek | ‘t Was ol weg

p. 32

WO 23.11

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

WO 23.11

19.00 INFOSESSIE | CloudLibrary

p. 19

VR 25.11

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 26.11

11.00 Verhalen in alle talen

p. 16

ZA 26.11

10.30 Voorleesweek | Klankennest

p. 33

MA 28.11

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 10

10.15 Boekstartmomentje

p. 17

WO 30.11

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 10

WO 30.11

19.00 INFOSESSIE | Veilig digitaal bankieren

p. 29

DI 29.11
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VR 18.11 en
ZA 19.11

Digitale instuif
wanneer
elke vrijdagvoormiddag,
behalve in de schoolvakanties
tijdstip
vrije inloop van 10.00
tot 12.00 uur
(bedankt om je beurt af
te wachten)
doelgroep

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.

iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
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kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

O de digitale instuif is er elke vrijdagvoormiddag, behalve in de
vakantie.

Voorleeshalfuurtjes
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 zaterdag aangenaam en
nuttig in te vullen. Want (voor)lezen is niet alleen fijn, je
wordt er ook slimmer van.

wanneer
zaterdag 03.09, 17.09,
01.10, 15.10 en 19.11
+ elke openingsdag in
de herfstvakantie
tijdstip
van 11.00 tot 11.30 uur
doelgroep
voor kinderen en hun
(groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
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Ga op in het verhaal

TAALOEFENKANSEN

wanneer
hardop lezen: iedere woensdagvoormiddag, vanaf 14.09. Niet tijdens
de schoolvakanties.
samenlezen voor anderstaligen:
maandagnamiddag 03.10, 17.10,
14.11 en 28.11
leesgroep: wordt in onderling overleg
bepaald

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
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doelgroep
hardop lezen: vanaf
samenlezen: vanaf
leesgroep: vanaf

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
059 29 51 51
ikbibmee@oostende.be
hardop lezen: je schrijft je in voor
een volledige reeks (van 14.09 tot en
met 21.12)
leesgroep: interesse? je kan je naam
opgeven tot 31/9.

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 kleine groep.
Leesgroep: Je kiest met de groep een Nederlandstalig
boek. Je leest het boek thuis en komt terug samen in de bib
om er in groep over te praten.

ROBObeep

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

wanneer
zaterdag 10.09, 08.10
en 12.11
tijdstip
van 13.30 tot 15.30 uur
doelgroep

Voor kleuters bieden we in de bib materialen aan die op
een speelse manier de beginselen van het programmeren
of coderen bijbrengen.

kinderen van 3 tot 6 jaar
en van 6 tot 9 jaar

Voor kinderen vanaf 6 jaar breiden we het aanbod uit met
programmeerbare robots en elektronica.

kostprijs

locatie
hoofdbibliotheek

gratis
inschrijven
is niet nodig
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Spelen en leren met robotica en
digitale tools

Samenlezen
wanneer
maandag 12.09, 26.09,
10.10, 24.10, 07.11 en
21.11
tijdstip
om 14.15 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

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.
Lees en spreek je nog niet zo vlot Nederlands, kijk dan bij
Taaloefenkansen (op p. 10).
Liever in het Engels? Dan kan je aansluiten bij de
Engelstalige samenleesgroep in ‘t Leeshuus.
Meer info via leeshuus.be.

CoderDojo Oostende
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, doen voor en
stimuleren fantasie en creativiteit.
Kinderen tot 12 jaar moeten vergezeld zijn van een
volwassene, maar ouders zijn sowieso welkom.

wanneer
zaterdag 17.09, 15.10
en 19.11
tijdstip
van 10.00 tot 12.30 uur
doelgroep
7- tot 18-jarigen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is verplicht, want het
aantal plaatsen is
beperkt.
Surf naar www.
coderdojobelgium.be
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Programmeer erop los!

Verhalen breien
wanneer
zaterdag 17.09, 08.10
en 12.11
tijdstip
van 10.00 tot 13.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

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.
Ze leert je alles over opzetten, afkanten, patroonbreien,
ajour, op maat breien, enz... Ze staat zowel beginners als
doorgewinterde brei- en haakfanaten bij met raad
en ‘draad’.

VerhaalSpeciaal
Een verhaal én een leuk doemoment
Op woensdagnamiddag gieten we het voorlezen graag
eens in een speciaal jasje.

wanneer
woensdag 21.09, 19.10
en 16.11
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Na het kijken en luisteren naar het verhaal gaan we in
hetzelfde thema samen aan de slag.

Verhalen in alle talen
wanneer
zaterdag 24.09, 29.10
en 26.11
tijdstip
om 11.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar en
hun (groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek

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 klanken.

kostprijs
gratis
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inschrijven
is niet nodig

© Beeld: Egmond Dobbelaere

Boekstartmomentje

Je kunt op heel wat plezierige manieren taal aanbieden
aan baby’s. En samen fijne boekjes ontdekken hoort daar
uiteraard bij. Je kan het allemaal beleven tijdens
het gezamenlijk boekstartmomentje.

wanneer
dinsdag 27.09, 25.10
en 29.11
tijdstip
van 10.15 tot 10.45 uur
doelgroep
(groot)ouders met
kinderen tot
20 maanden
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
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Vingerversjes, kriebelliedjes,
schootspelletjes, …

Weerklank
wanneer
dinsdag 27.09
tijdstip

Start to listen
met Bernard Moerman

om 19.30 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

In deze interactieve workshop leer je op een speelse
manier de bouwstenen van de muziek ontdekken, om zo
bewuster naar pop, jazz en klassieke muziek te luisteren.
Op het einde van de workshop ontdek je wellicht een talent
waarvan je niet wist dat je het had.
Er is geen voorkennis vereist.

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

wanneer
woensdag 28.09 van
19.00 tot 21.00 uur
vrijdag 28.10 van
10.00 tot 12.00 uur
woensdag 23.11 van
19.00 tot 21.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Wist je dat je als lid van bib Oostende ook 9000 e-boeken
gratis ter beschikking hebt?

INFOSESSIE

INFOSESSIE
Digitaal lenen en lezen
met cloudLibrary

wanneer
donderdag 29.09
tijdstip
om 19.30 uur

Tegenwind
Op de vlucht in eigen hoofd

doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
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via Avansa op
avansa-ow.be/
activiteiten
of bel 059 50 39 52

Posttraumatische stress: volgens studies lijdt meer
dan 40 procent van de ongeveer 2,5 miljoen erkende
vluchtelingen in de Europese Unie eraan. Voor 90 procent
van de vluchtelingenkinderen is het een probleem. Angst,
boosheid, paniek, lusteloosheid, nachtmerries, en verdriet
dat maar niet lijkt te verdwijnen. Daarbovenop komen
de vele psychosociale problemen door de moeizame
zoektocht naar een nieuwe plek in de samenleving.
Psychische hulp is een schaars goed voor veel
vluchtelingen. Pieter Stockmans geeft een persoonlijke en
directe inkijk bij deze problematiek.
O Tegenwind is een reeks maatschappijkritische lezingen in
samenwerking met Avansa vzw.
O MO*-journalist Pieter Stockmans heeft jarenlange ervaring
dichtbij vluchtelingen in België. Hij reisde door Noord-Afrika en
het Midden-Oosten, en publiceerde voor MO* Magazine, Knack,
De Standaard, Middle East Eye en Al Jazeera English.

De Leesjury
Voor échte
leesbeesten

Ben je tussen 4 en 18 jaar
oud en hou je van verhalen?
Schrijf je dan vliegensvlug
in als jurylid!

wanneer

startfeest op 01.10, check alle data op de website

tijdstip

woensdagnamiddag 13.30 uur; vrijdagnamiddag 17.00 uur; het startfeest
begint om 10.00 uur

doelgroep

kinderen en jongeren van 4 t.e.m. 18 jaar (3de kleuter t.e.m. 6de secundair)

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven

via onze website, leesjury@oostende.be of bel 059 29 51 51
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De Leesjury is een leesclub
voor kinderen en jongeren
waarin je een aantal
boeken leest en er met je
leeftijdsgenoten over kan
praten. Daarna kies je je
favoriet.

wanneer
vrijdag 07.10
tijdstip
om 19.00 uur

Het groot dictee
heruitgevonden
Test je kennis van de Nederlandse
spelling

doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be

Creatief Schrijven vzw, de krant De Standaard en de
Vlaamse bibliotheken dagen iedereen uit om mee te spelen
met De Schrijfwijzen. Géén klassiek dictee vol tongbrekers
en hersenkrakers, wél een ludiek en laagdrempelig taalspel
voor iedereen die van het Nederlands en taalraadsels
houdt.

059 29 51 51

Het spel telt drie rondes: een
traditioneel dictee, multiple
choice en spellingbee.

bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

De winnaar gaat aan de haal
met een exclusief cadeau!
O In samenwerking met
De Schrijfwijzen

Lessen voor dit leven
Workshops

Kracht van Luisteren (10 oktober)
Als je oprechte interesse hebt in de ander, dan is luisteren
het begin van alles. We gaan uitgebreid in op wat het
betekent om empathisch te zijn, om écht te luisteren
zonder meteen oplossingen te willen aandragen, om één
en al oor te zijn zonder oordeel.

wanneer
maandag 10.10 en
woensdag 19.10
tijdstip
van 19.00 tot 21.30 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek

Kracht van Gesprek (19 oktober)
Moeilijke gesprekken komen overal voor. Thuis, op je werk,
bij vrienden. We kijken naar verschillende manieren om op
een veilige, eerlijke en open manier met elkaar in dialoog
te gaan. Hoe kan je elkaar recht in de ogen kijken en zeggen
wat je te zeggen hebt op een respectvolle manier?
Hoe draai je niet rond de pot en kan je ook de heetste
hangijzers bespreken? En hoe blijf je dicht bij jezelf en
bewaak je je grenzen?
O In samenwerking met Bond Zonder Naam

kostprijs
gratis
inschrijven
via bzn.be,
bel 03 201 22 10
voor meer info
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Deze proefsessies van Bond Zonder Naam spelen in op
actuele thema’s. Elke vorming is interactief en biedt
inspiratie die tot reflectie uitnodigt. Je leert van de
begeleider én van elkaar. Meedoen kan zonder voorkennis.

wanneer
dinsdag 11.10
tijdstip
om 19.30 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
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via Avansa op
avansa-ow.be/
activiteiten
of bel 059 50 39 52

Tegenwind
Veerkracht – Onze natuurlijke
weerstand tegen een leven vol
stress
Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat
om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook
gebeurt in ons leven, steeds weer wordt de manier waarop
we ons een weg banen door het leven bepaald door onze
veerkracht. Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds
meer over veerkracht: is het aangeboren of aangeleerd?
Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen
veerkracht ook laten groeien?

O Michael Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog,
gezondheidszorgpsycholoog, docent diagnostiek, op de rol
erkend gerechtsexpert psychodiagnostiek en auteur van
Nederlandstalige vragenlijsten inzake (jongeren)veerkracht,
het ‘palliatieve pallet’ en de boeken “Veerkracht” en
“Jongerenveerkracht”.

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

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 14.10
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
young adults
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be

Het boek kan
je één maand
op voorhand
ophalen in de
hoofdbibliotheek
met je
inschrijvingsbewijs.

bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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059 29 51 51

O

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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Het boek kan je één maand op voorhand ophalen in de
hoofdbibliotheek met je inschrijvingsbewijs.
Lees en spreek je nog niet zo vlot Nederlands, kijk dan bij
Taaloefenkansen (op p. 10).
wanneer

woensdag 19.10

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

filiaal Mariakerke

kostprijs

gratis

inschrijven

oostende.bibliotheek.be

059 29 51 51

bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende

Arcade Gamehall
Leef je uit op drie unieke games in
handgemaakte houten kasten.
Spelplezier gaat hand in hand met samenwerking en
creatief denken. Beginners en doorgewinterde gamers,
kinderen, studenten en gepensioneerden: er valt voor
iedereen wat te beleven!
Deze drie arcade games vind je terug in de bib:

wanneer
elke openingsdag van
de herfstvakantie
tijdstip
tijdens de openingstijden
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek

2. Spelfabriek: balanceer op de grens tussen de digitale
en de niet-digitale wereld. Eén speler en één creator
werken samen in levels met blokken of manipuleren de
logica met draaiknoppen.

kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

3. Letter Press: een arcadekast met 4 knoppen als
besturing. Een groep spelers van 1 tot 4 personen
probeert de highscore te verbreken door samen te
werken.
De games en de kasten eromheen zijn ontworpen door
Devillé Arcade.
© Beeld: Sien Verstraeten
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1. Artistic Arcade: een internationale game die zich ver
buiten de verwachtingen en vooroordelen bevindt die
we hebben omtrent videogames.

Workshop virtual reality
wanneer

Neem een duik in de toekomst

donderdag 03.11
tijdstip
van 13.00 tot 16.30 uur
doelgroep
kinderen van 10 tot
13 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs

Je test verschillende VR-ervaringen en met een
laagdrempelige tool op een iPad bouw je zelf ook een
virtuele ruimte die je vult met digitale figuren. Op een
actieve wijze ontdekken de deelnemers zo de kracht van
virtual reality-techniek en worden ze uitgedaagd om op
een andere manier na te denken over beeldkaders.
O In samenwerking met J.E.F.

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

© Beeld: studio nunu

op 09.11: van 14.00 tot
16.00 uur
op 30.11: van 19.00 tot
21.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

Veilig digitaal bankieren
Digitaal bankieren wordt alsmaar populairder en valt niet
meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar wat zijn
de voordelen en wat kan je er allemaal mee doen?
Waar moet je op letten? Is het wel veilig?
Je krijgt meer uitleg over het fenomeen ‘phishing’ en
andere vormen van online fraude. Hoe gaan oplichters te
werk en hoe herken je verdachte mails of sms’en?
Ook contactloos betalen, Payconiq en Itsme komen
aan bod tijdens deze infosessie van Finbel, de
koepelorganisatie van de financiële sector.
O In samenwerking met Finbel

INFOSESSIE

wanneer
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INFOSESSIE

Yaya na Leki
wanneer
woensdag 09.11
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis

30 I AANBOD SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2022

inschrijven
via Avansa op
avansa-ow.be/
activiteiten
of bel 059 50 39 52

Getuigenis Moussa Don Pandzou
Hoe voelt het om als
zwarte Belg, met roots in
de kolonies, op te groeien
in België anno nu?
Moussa Don Pandzou vertelt hoe je de gezamenlijke
en toch eenzame strijd
voor gelijkwaardigheid kan
voeren. Welke gevechten
kies je uit? Wat offer je
daarvoor op? En welke
oorlog woedt er ondertussen binnenin je?
Een lezing voor wie de huidige strijd voor dekolonisatie en
tegen racisme beter wil begrijpen.

“Mijn zoektocht naar mijn identiteit is nog maar net begonnen. Ik wil me niet neerleggen bij
een tweederangspositie. Ik ben een volwaardig mens, met volwaardige deelidentiteiten.”

O In samenwerking met Avansa, Congo aan zee, Stad Oostende –
Dienst Mens en Maatschappij

Voorleesweek

Breng je knuffel naar de bib voor een te gek slaapfeest!
Kom gezellig met je knuffel op vrijdagavond naar de bib
voor een verhaaltje voor het slapen gaan. Hierna mag je
knuffel in de bib blijven voor een spannend slaapfeest.
Op zaterdag mag je je knuffel weer komen halen tijdens
het voorleesontbijt en zie je welke avonturen je knuffel
allemaal heeft meegemaakt in de bibliotheek.
Meld je snel aan want de plaatsen zijn beperkt.

wanneer
vrijdag 18.11 én
zaterdag 19.11
tijdstip
vrijdag van 17.00 tot
17.30 uur: knuffels
brengen en voorlezen
zaterdag om 9.00 uur:
knuffels ophalen en
voorleesontbijt
doelgroep
kinderen van 4 t.e.m
8 jaar, elk kind mag één
begeleider meenemen
tijdens het ontbijt
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Knuffelslaapfeest: de knuffels
gaan uit logeren

Voorleesweek
wanneer
maandag 21.11
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

’t Was ol weg: met Bart Cafmeyer
en Kobe Sercu
Een intense vertelling over de eerste jaren na de Groote
Oorlog en hoe de Westhoek als een feniks uit zijn as herrijst.
Stefan Vancraeynest destilleerde uit het vele historische
materiaal het verhaal van Jules Seynaeve die de wederopbouw van dichtbij meemaakte. Bart Cafmeyer vertelt
dit ontroerende maar ook grappige relaas en Kobe Sercu
(muziek en zang) lardeert tussen de vele anekdotes, liedjes
over verlies en verdriet maar vooral ook over opstaan en
weer doorgaan.
Geen reconstructie van oorlog en pijn maar een verhaal
over veerkracht en hoop.

Voorleesweek
Klankennest: babyconcert

wanneer
zaterdag 26.11

O In samenwerking met Klankennest

tijdstip
om 10.30
doelgroep
Baby’s en peuters
van 4 tot 14 maand en
hun ouder(s).
Ouders hoeven niet in te
schrijven.
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Twee muzikanten nemen baby’s, peuters en hun ouders
mee op een muzikaal avontuur. Tijdens het concert worden
geen gesproken woorden gebruikt. Met melodie en ritme
gaat Klankennest in dialoog met de kindjes.

Rondleidingen
Maak kennis met de bib
Wil jij met je groep of klas een rondleiding volgen in de bib?
Dat kan!
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Ontdek het brede aanbod: een bibster quest, lesgeven in de
bib, een rondleiding, een infosessie… De bib ontvangt je graag.
kostprijs

gratis

inschrijven

vraag je rondleiding aan via oostende.bibliotheek.be/rondleiding

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 tot 10 cd’s gratis uit.

Leesclubbing
DIY-boekenclubs voor jou en je vrienden
Wil je een leesclub oprichten maar weet je niet waar te
beginnen? De bib helpt je op weg met leesclubbing: jij
ontleent gratis een pakket met 5 exemplaren van een
interessant boek, en enkele inspirerende gespreksvragen.

Hoe werkt het?
LENEN
• Maak je keuze uit 8 interessante titels. Ontdek de volledige selectie
in de bib.

VOORAF
• Nodig je beste leesvrienden uit. Je mag de boeken 8 weken houden.
• Lees het boek, en prik samen met je vrienden een datum om het te
bespreken.

doelgroep

DE GROTE DAG

volwassenen

• Spreek ergens af: thuis, op café, aan het strand, aan de
picknicktafel voor de bib…

locatie

• Maak het gezellig. Serveer een hapje en een drankje, en praat
gezellig samen over het boek.

kostprijs

ACHTERAF

inschrijven

• Verzamel de boeken en breng ze terug naar de hoofdbibliotheek.

is niet nodig

waar je zelf wil

gratis
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• Leen je leesclubbing-pakket uit.

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

