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“

Wat heb je aan de warmte
van de zomer, zonder de kou
van de winter om het zoetheid
te geven.”

— John Steinbeck, Reizen met Charley:
een roadtrip door Amerika
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DECEMBER 2022

december

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 03.12

10.00 Wenskaarten maken

p. 9

ZA 03.12

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 10

MA 05.12

14.15 Samenlezen

p. 11

19.30 Food Films

p. 12

WO 07.12

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

DO 08.12

19.30 Slow Art

p. 14

VR 09.12

10.00 Digitale instuif

p. 8

VR 09.12

10.00 INFOSESSIE | cloudLibrary

p. 15

VR 09.12

19.00 Leesgroep young adults | 67 seconden

p. 16

ZA 10.12

10.00 Verhalen breien

p. 17

ZA 10.12

13.30 RoboBeep

p. 18

MA 12.12

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 13

DI 13.12

19.00 Tegenwind | Gerard Govers

p. 19

DI 13.12

19.00 Rondleiding | Maak kennis met de bib

p. 38

WO 14.12

10.00 Rondleiding | Maak kennis met de bib

p. 38

WO 14.12

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

WO 14.12

19.30 LEESGROEP | Mariakerke | Wildevrouw

p. 20

DI 06.12
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EXPO | Fotografie - Contrast

VR 02.12

DO 15.12

19.00 Literaire salons in Parijs

p. 21

VR 16.12

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 17.12

10.00 CoderDojo

p. 22

ZA 17.12

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 10

MA 19.12

14.15 SamenLezen

p. 11

10.15 Boekstartmomentje

p. 23

WO 21.12

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

WO 21.12

14.00 Verhaal Speciaal

p. 24

VR 23.12

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 24.12

11.00 Verhalen in alle talen

p. 25

11.00 Voorleeshalfuurtjes in de vakantie

p. 10

Elke
openingsdag
van de
kerstvakantie

doorlopend

Blok@bib

p. 26

JANUARI 2023

januari

EXPO | Project Dementie

MA 09.01

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 13

WO 11.01

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

VR 13.01

10.00 Digitale instuif

p. 8

VR 13.01

10.00 INFOSESSIE | cloudLibrary

p. 15

ZA 14.01

10.00 Verhalen breien

p. 17

MA 16.01

14.15 Samenlezen

p. 11

WO 18.01

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

WO 18.01

14.00 VerhaalSpeciaal

p. 24
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DI 20.12

VR 20.01

10.00 Digitale instuif

VR 20.01 en
10.00 Tweedehandsboekenverkoop
ZA 21.01

p. 27

ZA 21.01

10.00 CoderDojo

p. 22

ZA 21.01

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 10

MA 23.01

14.15 Samenlezen

p. 11

WO 25.01

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

26.01 ‒
01.02
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p. 8

doorlopend

WEEK VAN DE POËZIE 2022 | Weesgedichten

p. 29

DO 26.01

12.30 WEEK VAN DE POËZIE 2022 | Broodje Poëzie

p. 30

VR 27.01

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 28.01

13.30
en om Matinee Kadee
15.00

p. 31

ZA 28.01

11.00 Verhalen in alle talen

p. 25

MA 30.01

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 13

10.15 Boekstartmomentje

p. 23

DI 31.01

FEBRUARI 2023

februari

EXPO | Koninklijke Muziekkapel van de Zeemacht

WO 01.02

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

WO 01.02

14.00 BIBLAB | Greenscreen

p. 32

VR 03.02

10.00 Digitale instuif

p. 8

ZA 04.02

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 10

MA 06.02

14.15 Samenlezen

p. 11

p. 33

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

VR 10.02

10.00 Digitale instuif

p. 8

VR 10.02

18.00 bibDate

p. 34

ZA 11.02

10.00 Verhalen breien

p. 17

MA 13.02

13.30 TAALOEFENKANSEN | Samenlezen voor anderstaligen

p. 13

WO 15.02

10.30 TAALOEFENKANSEN | Hardop lezen

p. 13

WO 15.02

14.00 Verhaal Speciaal

p. 24

WO 15.02

19.30 LEESGROEP | Mariakerke | Aleksandra

p. 20

VR 17.02

10.00 Digitale instuif

p. 8

VR 17.02

10.00 INFOSESSIE | cloudLibrary

p. 15

VR 17.02

19.00 Leesgroep young adults | SPECIAL EDITION | Romeo & Julia

p. 35

ZA 18/02

10.00 CoderDojo

p. 22

ZA 18/02

11.00 Voorleeshalfuurtje

p. 10

Krokusvakantie

11.00 Voorleeshalfuurtjes in de vakantie

p. 10

ZA 25.02

11.00 Verhalen in alle talen

p. 25

MA 27.02

14.15 Samenlezen

p. 11

DI 28.02

10.15 Boekstartmomentje

p. 23

DI 28.02

19.30 Tegenwind | Ecofeminisme

p. 36

7 I AANBOD DECEMBER 2022 – JANUARI & FEBRUARI 2023

14.00 INFOSESSIE | Beter zoeken op het internet

DI 07.02
WO 08.02

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
iedereen is welkom
locatie
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hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

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.

Wenskaarten maken
wanneer
zaterdag 03.12
tijdstip
van 10.00 tot 16.00 uur
doelgroep
zowel volwassenen als
kinderen vanaf 8 jaar zijn
welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig
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Bijna kerst en oudejaar, hét moment om de handen in
elkaar te slaan en samen gezellig wenskaarten te maken.
Geef je fantasie de vrije loop en wij tonen hoe de
Cricutmachine heel secuur jouw ontwerpen kan uitsnijden
om ze vervolgens tot kaartjes om te toveren en te
versieren. Dat levert gegarandeerd een mooi en origineel
resultaat op!

Voorleeshalfuurtjes
wanneer
zaterdag 03.12, 17.12,
21.01, 04.02 en 18.02
+ elke openingsdag in
de kerst- en krokusvakantie
tijdstip
van 11.00 tot 11.30 uur
doelgroep
voor kinderen en hun
(groot)ouders
locatie
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hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
is niet nodig

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

Samenlezen
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. 13)
Liever in het Engels? Dan kan je aansluiten bij de
Engelstalige samenleesgroep in ‘t Leeshuus.
Meer info en inschrijven via leeshuus.be.

wanneer
maandag 05.12, 19.12,
16.01, 23.01, 06.02 en
27.02
tijdstip
om 14.15 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Samen genieten van verhalen

Food Films
wanneer

Voedselbossen

dinsdag 06.12
tijdstip
van 19.30 tot 21.30 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
tot en met 29.11
via Avansa op
avansa-ow.be of
bel 059 50 39 52

In deze documentaire zoomt landschapsontwerper
Louis De Jaeger dieper in op de voedselbossen, een
landbouwsysteem waarbij voedsel geproduceerd wordt
zonder dat de natuur ervoor moet inboeten. Bomen,
groenten, fruit werken immers wonderlijk goed samen en
De Jaeger toont welke natuurlijke processen hiervan aan
de basis liggen.
O Deze filmvertoning
maakte deel uit van
het Food.Film.Fest van
Voedsel Anders, een
beweging die zich inzet
voor agro-ecologie.
Na de vertoning zal
De Jaeger zelf nog een
woordje uitleg geven.

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: woensdagvoormiddag
07.12, 14.12 en 21.12, 11.01,
18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02
samenlezen voor anderstaligen:
maandagnamiddag 12.12, 09.01,
30.01, en 13.02

tijdstip
hardop lezen op woensdag: van
10.30 tot 11.30 uur
samenlezen op maandag: van 13.30
tot 14.30 uur

doelgroep

TAALOEFENKANSEN

Nederlands oefenen in de bib

wanneer

hardop lezen: vanaf
samenlezen: vanaf

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
059 29 51 51
ikbibmee@oostende.be

13 I AANBOD DECEMBER 2022 – JANUARI & FEBRUARI 2023

Taaloefenkansen

Slow art
wanneer

Onthaasten met kunst

donderdag 08.12
tijdstip
om 19.30 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
online
kostprijs
gratis

Oppervlakkigheid en kunst gaan slecht samen.
Toch glijden onze ogen tijdens een museumbezoek al te
vaak vlugvlug over een schilderij en richten zich dan alweer
op het beeld ernaast.
Slow art is een methodiek om je waarneming in een
context te versterken en om één kunstwerk totaal op te
nemen. Deze keer staat het schilderij ‘Jolie mois de mai’,
een werk van Evelyne Axell, centraal.
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

O 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.

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 09.12, 13.01 en
17.02
tijdstip
van 10.00 tot 12.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek

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

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

Leesclub young adults
wanneer
vrijdag 09.12

Voor deze leesclub lezen we de graphic novel:

tijdstip

67 seconden – Danica Novgorodoff (illustrator),

om 19.00 uur

naar het werk van Jason Reynolds

doelgroep
young adults
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis

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

O Het verhaal kan je één maand
op voorhand afhalen in de
hoofdbibliotheek met je
inschrijvingsbewijs.

Verhalen breien
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.

wanneer
zaterdag 10.12, 14.01
en 11.02
tijdstip
van 10.00 tot 13.00 uur
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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Breien is hip!

ROBObeep
wanneer
zaterdag 10.12
tijdstip
van 13.30 tot 15.30 uur
doelgroep
kinderen van 3 tot 6 jaar
en van 6 tot 9 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
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gratis
inschrijven
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 kinderen vanaf 3-4 jaar bieden we in de bib materialen
aan die op een speelse manier de beginselen van het
programmeren of coderen bijbrengen.
Voor kinderen vanaf
6 jaar breiden we
het aanbod uit met
programmeerbare
robots en elektronica.

Tegenwind ‒
Gerard Govers
Hoe wetenschap en technologie de
planeet kunnen redden

wanneer
dinsdag 13.12
tijdstip
van 19.00 tot 21.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek

O Professor Gerard Govers is vicerector aan de KULeuven,
voorzitter van het Vlaamse klimaatpanel en kan zichzelf
helemaal vinden in het manifest. Hij vat het klimaatprobleem
samen en vertelt over de rol van de overheid, het belang van
technologische innovatie, over intensieve landbouw en over
rundvlees als de steenkool in ons dieet.
Hij duidt wat de ecomodernistische beweging inhoudt, welke
verschillen er zijn met de klassieke milieubeweging, maar ook
welke raakvlakken er zijn. Want als het op klimaatopwarming
aankomt, kunnen we ons geen veto’s veroorloven.

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

kostprijs
gratis
inschrijven
via Avansa op
avansa-ow.be/
activiteiten
of bel 059 50 39 52
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In 2015 werd het ecomodernistisch manifest
geschreven. De grondleggers waarderen moderniteit,
stijgende welvaart, en technologische innovatie en
zien er oplossingen in voor milieuproblemen als de
klimaatopwarming. Tegelijkertijd nemen ze afstand van
de negativiteit waarmee milieu en mens tegenover elkaar
geplaatst worden.

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.
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Onze begeleider Jooris Van Hulle geeft een voorzet voor
het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen in de groep aan
bod komt.
Volgende boeken komen aan bod: Wildevrouw van Jeroen
Olyslaegers en Aleksandra van Lisa Weede
Het verhaal kan je één maand op voorhand afhalen in de
hoofdbibliotheek met je inschrijvingsbewijs..
wanneer

Wildevrouw: 14.12, Aleksandra: 15.02

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

filiaal Mariakerke

kostprijs

gratis

inschrijven

oostende.bibliotheek.be

059 29 51 51

bibliotheek, UiTloket, toerisme Oostende

Literaire salons in Parijs ‒
Dominiek Dolphen

wanneer
donderdag 15.12

De jaren 1600 tot 1940

tijdstip

Maak kennis met de literaire salons in Parijs. Deze salons,
vaak geleid door sterke vrouwen, hadden een grote
(indirecte) invloed op de politieke, sociale en culturele
ontwikkelingen in hun tijd. Het waren ontmoetingsplekken
voor schrijvers en filosofen, waarbij levendige discussies
ontstonden over kunst, poëzie, politiek of literatuur,
afgewisseld met muzikale intermezzo’s.

doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende
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We bespreken de periode van 1600 tot en met 1940,
beginnende met de ‘Chambre bleu’ van Catherine
Rambouillet, en we sluiten af met Gertrude Stein.

om 19.00 uur

CoderDojo Oostende
wanneer
elke derde zaterdag van
de maand: 17.12, 21.01
en 18.02
tijdstip
van 10.00 tot 13.00 uur
doelgroep
7- tot 18-jarigen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
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gratis
inschrijven
is verplicht, want het
aantal plaatsen is
beperkt.
Surf naar www.
coderdojobelgium.be

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

Boekstartmomentje

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

wanneer
dinsdag 20.12, 31.01
en 28.02
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, …

VerhaalSpeciaal
wanneer
woensdag 21.12, 18.01
en 15.02
tijdstip
om 14.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

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.

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

wanneer
zaterdag 24.12, 28.01
en 25.02
tijdstip
om 11.00 uur
doelgroep
kinderen vanaf 5 jaar en
hun (groot)ouders
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs

inschrijven
is niet nodig

© Beeld: Egmond Dobbelaere
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gratis

Blok@bib
wanneer
elke openingsdag
tijdens de kerstvakantie

De examens waren nog nooit
zo makkelijk

tijdstip
voor reservatie hou
onze website in de
gaten
doelgroep
iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek, forum
en stille leeszaal
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kostprijs
gratis
inschrijven
www.
oostende.be/
blokken

Zoek je nog een rustige plek om te studeren tijdens de
examens? 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
de kerstvakantie reserveer je een plaats in het Forum, waar
je samen met je lotgenoten kan blokken.

Tweedehandsboekenverkoop
Voor elk wat wils!
In januari krijg je traditiegetrouw de kans om te grasduinen
in ons aanbod van film, muziek, boeken en tijdschriften.
Alles wordt aan democratische prijzen aangeboden.
Heb je een UiTpas, breng die dan zeker mee, want vijf
punten zijn twee gratis items waard.
vrijdag 20.01 en
zaterdag 21.01
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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wanneer

Poëzie
Poëzie
wEEk
wEEk

26.01—
01.02
01.02
2023
2023

28 I AANBOD DECEMBER 2022 – JANUARI & FEBRUARI 2023

vRIendSchaP
vRIendSchaP

Poëzieweek 2023
Van donderdag 26 januari
t.e.m. woensdag 01 februari is het
opnieuw poëzieweek. Het thema
van de elfde editie is ‘vriendschap’
Meer informatie: www.poezieweek.com.

Weesgedicht zkt adoptieraam!
Met dit gratis initiatief toveren we Oostende om tot een echte
poëziestad. Een heleboel weesgedichten worden door de bib ter
adoptie aangeboden en op ‘gewillige’ ramen aangebracht.
Iedereen kan deelnemen.. Neem nadien ook foto’s en post ze met
de hashtags #weesgedichten #weesgedichtenoostende
#gedichtendag #gedichtenjacht en #poezieweek .

wanneer
26 januari t.e.m.
1 februari 2022
doelgroep
iedereen
kostprijs
gratis
inschrijven
Hou zeker onze
website in de gaten
voor meer info rond de
adoptieprocedure!
oostende.
bibliotheek.be
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Hou onze website in de gaten voor meer info rond de
adoptieprocedure.

Poëzie
wEEk

2023

Broodje Poëzie

vRIendSchaP
Met Hind Eljadid
vRIendSchaP
wanneer

donderdag 26.01
tijdstip
om 12.30 uur
doelgroep

iedereen is welkom
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis

Op donderdag 26 januari vieren we Gedichtendag en dan
serveert de bib gewoontegetrouw een Broodje Poëzie over
de middag.
Op de affiche dit jaar staat Hind Eljadid, die je met haar
wervelende slam poetry zeker omver zal blazen.
Breng je lunchpakket mee en geniet van een heerlijke
performance.
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

O Hind Eljadid is een Antwerpse
woordkunstenaar en schrijver.
Voor haar performatieve
woordkunst won ze
verschillende awards. Met
haar kritische gedachtegang
verovert ze woord
per woord de literaire wereld.

Matinee Kadee
Pimpula

wanneer
woensdag 28.01

Stad Oostende organiseert een reeks activiteiten onder
de noemer ‘Cultuur op kindermaat’. Ook de bib doet mee
met het verhaal van Pimpula.

tijdstip

Lola Orlanda Hernández springt met een parachute uit het
vliegtuig en (be)landt zo in België. In Mexico was het veel
te warm, daarom kwam ze naar hier. Ze heeft een sombrero
op en spreekt Spaans. Ze heeft ook een koffer bij zich,
met hoeden en petten, uit andere culturen. Dankzij die
magische hoeden kan ze ook Nederlands, Frans en Engels
spreken. En zelfs Vogels, Vis en Kats!

kinderen van 4 tot 7,
eventueel vergezeld van
hun ouders

O Dit is een interactieve
theaterproductie over
diversiteit, identiteit, taal
en andere culturen. Muziek,
dans en prachtige kostuums
maken van deze fantasierijke
voorstelling een leerrijk
feest voor de allerjongste
theaterliefhebbers.

doelgroep

locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
2,50 euro
of 0,50 euro UiTpas
kansentarief
inschrijven
UiTloket, toerisme
Oostende
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Maar er is één hoed bij die problemen geeft: wanneer ze
die opzet komt er niets uit haar mond. Die arme hoed heeft
geen taal. Dus besluit Lola om samen met de kinderen een
nieuwe taal te maken: ‘PIMPULA’.

om 13.30 en om 15.00 uur

BIBLAB Greenscreen
wanneer
woensdag 01.02
tijdstip

Voor nieuwsgierige denkers en
doeners

van 14.00 tot 16.00 uur
doelgroep
Kinderen van 8 tot
10 jaar
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
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inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

Het is filmfestival in Oostende: hoog tijd om onze green
screen nog eens boven te halen! Ga op zoek naar de
filmster in jezelf, leen de onzichtbaarheidsmantel van
Harry Potter en vlieg mee doorheen de lucht.
(Groot)ouders zijn welkom om mee te doen met hun (klein)
kinderen.
Tip: Breng een leuk accessoire mee waarmee je de show
kan stelen!

dinsdag 07.02
tijdstip

Op het internet is een zee aan informatie terug te vinden.
Dat maakt het echter niet altijd makkelijk om efficiënt een
antwoord te vinden op de vragen die je hebt. Deze sessie
helpt je hier graag bij.

van 14.00 tot 16.00 uur

We reiken je tips aan over hoe je de beste zoekresultaten
kan verkrijgen en op welke manieren je een zoekopdracht
kan verfijnen.

hoofdbibliotheek

Tot slot gaan we dieper in op hoe je kan inschatten hoe
waardevol informatie op het internet is: iedereen kan
immers plaatsen wat hij wil.

INFOSESSIE

wanneer

doelgroep
iedereen is welkom
locatie

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

O In samenwerking met
Seniorennet
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INFOSESSIE
Beter zoeken op het
internet

bibDate
wanneer

Liefde tussen de Lijnen

vrijdag 10.02
tijdstip
18.00 uur
doelgroep
volwassenen
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis

34 I AANBOD DECEMBER 2022 – JANUARI & FEBRUARI 2023

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

Heb je een all-time favourite of blies een boek je recent
volledig van je sokken? Wat maakt jouw favoriete boek
de moeite waard? Overtuig je overbuur, laat je overtuigen
en ga naar huis met een heleboel nieuwe tips! In een têteà-tête deel je elkaars leeservaring, wat zich vervolgens
herhaalt in een soort doorschuifsysteem. De perfecte
formule voor een gezellige babbel bij een hapje en drankje!
Breng je lievelingsboek(en) mee, deel je passie en krijg veel
boekenliefde terug op deze gezellige bibDate.
O In samenwerking met UiTpas

Leesclub young adults
vrijdag 17.02
tijdstip
om 19.00 uur
doelgroep
young adults
locatie
hoofdbibliotheek
kostprijs
gratis
inschrijven
oostende.
bibliotheek.be
059 29 51 51
bibliotheek,
UiTloket, toerisme
Oostende

“O Romeo, Romeo, wherefore
art thou Romeo?”
We pakken het even helemaal anders aan. In plaats van
allemaal hetzelfde boek te lezen, nemen we allemaal
hetzelfde verhaal onder de loep vanuit een andere
invalshoek. Of je nu leest, kijkt, luistert, …, het maakt
niet uit. In een informeel groepsgesprek bespreken we de
inhoud, de gelijkenissen en de verschillen tussen de vele
versies van “Romeo & Julia”.
O Geen inspiratie? Kom dan één maand op voorhand naar de
hoofdbib en kies één van onze versies.
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wanneer

wanneer
dinsdag 28.02
tijdstip
van 19.30 tot 21.30 uur
doelgroep
volwassenen

Tegenwind ‒
Ecofeminisme
Voor wie willen we zorgen?

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

Ecofeminisme vertrekt vanuit het idee dat de mentaliteit
die leidt tot de overheersing en onderdrukking van
vrouwen ook leidt tot het misbruiken van het milieu.
Kan zorg, gebaseerd op emancipatie, verbondenheid
en generositeit, een nieuw vertrekpunt voor onze
samenleving zijn?

O Philsan Osman is co-auteur van
‘Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme
als inspiratiebron’. Ze studeert Afrikaanse
Talen en Culturen aan de UGent en werkt
bij zowel Black History Month Belgium als
online feministische tijdschrift Spijker
Magazine. Philsan, afkomstig uit Somalië,
is aspirant-schrijfster, activist
en community builder.

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

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 leent gratis een pakket met vijf exemplaren van een
interessant boek en enkele inspirerende gespreksvragen.

Hoe werkt het?
• Maak je keuze uit 8 interessante titels. Ontdek de volledige selectie
in de bib.
• Leen je leesclubbing-pakket uit.
• Afhalen materialen tijdens de openingstijden van 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.
DE GROTE DAG
• Spreek ergens af: thuis, op café, aan het strand, aan de
picknicktafel voor de bib…
• Maak het gezellig. Serveer een hapje en een drankje, en praat
gezellig samen over het boek.

doelgroep
volwassenen
locatie
uitlenen via de
hoofdbibliotheek
lezen waar je zelf wil
kostprijs
gratis

ACHTERAF

inschrijven

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

is niet nodig
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LENEN

Rondleidingen
Maak kennis met de bib
Wil jij met je groep of klas een rondleiding volgen in de bib?
Dat kan!
kostprijs
gratis
inschrijven
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vraag je rondleiding
aan via oostende.
bibliotheek.be/
rondleiding

Ontdek het brede aanbod: een bibster quest, lesgeven in de
bib, een rondleiding, een infosessie… De bib ontvangt je graag.
O Ben je geen lid van een vereniging dan kun je een rondleiding mee-

volgen achter de schermen van de bib op dinsdag 13 december om
19.00 uur of woensdag 14 december om 10.00 uur.

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.

Hoofdbibliotheek

Filialen

Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende
059/29 51 51
www.oostende.bibliotheek.be

Openingstijden

Openingstijden
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		

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

Inschrijven kan ook bij:
UiTloket (in het stadhuis)

Maandag		
Woensdag
Zaterdag		

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

Filiaal Mariakerke
Violierenlaan 3b – 8400 Oostende
059/50 93 04
Filiaal Zandvoorde
Zandvoordedorpstraat 55 – 8400 Oostende
059/26 70 44
Filiaal Konterdam

Maandag tot woensdag - 8.30 tot 16.30 uur

Lijsterstraat 3 – 8400 Oostende
059/50 91 32

Donderdag - 8.30 tot 12.00 en 16.30 tot
20.00 uur

Filiaal Vuurtoren

Vrijdag - 8.30 tot 13.30 uur

Voorhavenlaan 3 – 8400 Oostende
059/32 40 71

V.U. Siegelinde Lacoere, algemeen directeur, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, Vorm: Frisco. Drukkerij Lowyck.

