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Eén lente per jaar, en in het leven slechts één jeugd.

Simone de Beauvoir



MAART  2023

maart door-
lopend

Expo | Koninklijke muziekkapel 
van de zeemacht  

WO 01.03 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

WO 01.03 13.30
BIBLAB | Workshop 
Gelukszakjes

 p. 9

VR 03.03 10.00 Digitale instuif p. 10

ZA 04.03 11.00 Voorleeshalfuurtje p. 11

ZA 04.03 
13.00 

tot 
16.00

Jeugdboekenmaand:  
Rad van Fortuin

p. 12

MA 06.03 13.30
Taaloefenkansen | Samenlezen 
voor anderstaligen

p. 8

WO 08.03 10.30 Taaloefenkansen | hardop lezen p. 8

WO 08.03 14.00
FAAR | Verhaal Speciaal |  
Ada Dapper Wetenschapper

p. 13

WO 08.03 19.00 FAAR I Leesgroep: Apeirogon p. 14

VR 10.03 10.00 Digitale instuif  p. 10

VR 10.03 19.30
FAAR | Een lofzang op de 
bibliotheek door Mira Feticu

p. 15

ZA 11.03 11.00
FAAR | Voorleessessie met 
Elisabeth Lucie Baeten

p. 16

ZA 11.03 13.30 RoboBeep p. 17

ZA 11.03 16.00
FAAR | Lezing over De Oostendse 
Compagnie door Katrien Van Hecke

p. 18

ZA 11.03 door-
lopend FAAR | Levende bibliotheek p. 19

MA 13.03 14:15 Samenlezen p. 20

Kalender
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WO 15.03 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen  p. 8

WO 15.03 14.15 Boekstart | Peuters in de bib p. 21

VR 17.03 10.00 Digitale instuif  p. 10

ZA 18.03 10.00 Coderdojo p. 22

ZA 18.03 10.30 Boekstart | Baby’s in de bib p. 23

ZA 18.03 11.00 Voorleeshalfuurtje p. 11

WO 22.03 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

DO 23.03 19.30 Slow Art p. 24

VR 24.03 10.00 Digitale instuif  p. 10

ZA 25.03 10.00 Verhalen breien p. 25

ZA 25.03 11.00 Verhalen in alle talen p. 26

MA 27.03 14.15 Samenlezen p. 20

WO 29.03 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

VR  31.03 10.00 Infosessie | CloudLibrary p. 27

VR 31.03 10.00 Digitale instuif  p. 10

APRIL  2023

april door-
lopend Expo | “Ja dus”

elke  
openingsdag 
van de paas-
vakantie

11.00 Vakantievoorlezen p. 11

april door-
lopend

Expo | “Schrijvers en 
kunstenaars: een nauwe 
verwantschap te Oostende” 
door Mu.ZEE

p. 28

03. 04 
t.e.m. 08.04

door-
lopend BIBLAB | VR-experience p. 29

ZA 08.04 10.00 Verhalen breien p. 25

ZA 08.04 13.30 RoboBeep  p. 17

MA 10.04 BIB GESLOTEN

DI 11.04 16.00 Merci Satie!: vertelconcert p. 30

ZA 15.04 10.00 CoderDojo p. 22

MA 17.04 13.30
Taaloefenkansen | Samenlezen 
voor anderstaligen

p. 8



WO 19.04 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

WO 19.04 19.30
Leesgroep | Mariakerke |  
De belofte

p. 31

DO 20.04 14.00 Lezing | ItsMe Seniorennet p.32

DO 20.04 19.00 Auteurslezing | Tülin Erkan p. 33

VR 21.04 10.00 Digitale instuif p. 10

VR 21.04 20.00
Leesgroep young adults |  
Het recht van de Radch

p. 34

ZA 22.04 11.00 Verhalen in alle talen p. 26

ZO 23.04
10.00 

en 
14.00

Verhaal Speciaal | Beestig p. 35

ZO 23.04 door-
lopend Wereldboekendag p. 36

ZO 23.04 14.15 Boekstart | Baby’s in de bib p. 23

ZO 23.04 14.15 Boekstart | Peuters in de bib p. 21

MA 24.04 14.15 Samenlezen p. 20

WO 26.04 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

WO 26.04 19.00 Infosessie | CloudLibrary p. 27

DO 27.04 19.30 Tegenwind | Zinvol ziek zijn p. 37

VR 28.04 10.00 Digitale instuif p. 10

ZA 29.04 11.00 Voorleeshalfuurtje p. 11

MEI  2023

Mei door-
lopend EXPO I Label

Mei door-
lopend Stekjesbibliotheek p. 38

MA 01.05 BIB GESLOTEN

WO 03.05 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

VR 05.05 10.00 Digitale instuif p. 10

ZA 06.05
13.30 

en 
15.00

Maai Mei Niet | Wondervondsten 
met Sarah Devos

p.39



MA 08.05 14.15 Samenlezen p. 20

MA 08.05 19.30
Maai Mei Niet | Lezing door  
Dirk Draulans

p.40

DI 09.05 14.00 Infosessie | Tax-on-web p. 41

WO 10.05 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

VR 12.05 10.00 Digitale instuif p. 10

ZA 13.05 10.00 Verhalen breien p. 25

ZA 13.05 11.00 Voorleeshalfuurtje p. 11

ZA 13.05 13.30 RoboBeep p. 17

MA 15.05 13.30
Taaloefenkansen | Samenlezen 
voor anderstaligen

p. 8

MA 15.05 19.30 Infosessie | Voorlezen loont! p. 42

DI 16.05 14.00 Infosessie | Tax-on-web p. 41

WO 17.05 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

WO 17.05 14.00 Verhaal Speciaal | IDAHOT p. 43

DO 18.05 BIB GESLOTEN

VR 19.05 10.00 Digitale instuif p. 10

ZA 20.05 door-
lopend Boekstartdag p. 44

ZA 20.05 10.15 Boekstart | Baby’s in de bib p. 23

ZA 20.05 11.15 Boekstart | peuters in de bib p. 21

ZA 20.05 14.00
BIBLAB | Maak je eigen 
babyboekje

p. 44

ZA 20.05 10.00 CoderDojo p. 22

MA 22.05 14.15 Samenlezen p. 20

WO 24.05 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8

VR 26.05 10.00 Digitale instuif p. 10

VR 26.05 10.00 Infosessie | Cloudlibrary p. 27

ZA 27.05 11.00 Verhalen in alle talen p. 26

MA 29.05 BIB GESLOTEN

WO 31.05 10.30 Taaloefenkansen | Hardop lezen p. 8



Taaloefenkansen
Nederlands oefenen in de bib

wanneer 

hardop lezen:  
elke woensdagvoormiddag 

behalve in de schoolvakanties

samenlezen voor anderstaligen: 
maandagnamiddag  

06.03, 17.04 en 15.05

tijdstip

hardop lezen op woensdag:  
van 10.30 tot 11.30 uur

samenlezen op maandag:  
van 13.30 tot 14.30 uur

doelgroep

hardop lezen: vanaf

samenlezen:   vanaf

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Hardop lezen: begrijp wat je leest en werk aan je 
uitspraak. Jij leest hardop. Een begeleider luistert en 
helpt je.

Samenlezen voor anderstaligen: we lezen samen een 
mooi verhaal of gedicht en we praten erover in een 
kleine groep.

Inschrijven  

   
059 29 51 51

    
bibliotheek@oostende.be

B8



Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

BIBLAB
Workshop Gelukzakjes
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DB Als kick-off van Jeugdboekenmaand ‘23,  

waarin alles in het teken van GELUK 
staat, nodigt het BIBLAB je uit om 
‘gelukzakjes’ te komen maken. 

We bedenken, ontwerpen en maken 
onze eigen gelukzakjes met gebruik  
van de plotter en de heatpress.  
Klinkt moeilijk? Geen zorgen, onze 
begeleiders helpen je bij elke stap!

D  met de steun van het STEM partnerschap 

‘Maakbib’.

wanneer 

woensdag 01.03

tijdstip

van 13.30 tot 16.30 uur

doelgroep

kinderen vanaf 8 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

9



IDigitale 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.

wanneer 

elke vrijdagvoormiddag behalve in 
de schoolvakanties

tijdstip

vrije toegang van 10.00 tot  
12.00 uur (bedankt om je beurt  

af te wachten)

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis
Inschrijven  

is niet nodig

10



I

I Voorleeshalfuurtjes
Duik mee in de mooiste verhalen

wanneer 

za 04.03, 18.03, 29.04 en 13.05 
+ elke openingsdag in de  

paasvakantie

tijdstip

van 11.00 tot 11.30 uur

doelgroep

voor kinderen en hun  
(groot)ouders

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

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 te starten. Want  
(voor)lezen is niet alleen fijn,  
je wordt er ook slimmer van. 

Inschrijven  
is niet nodig

11



Rad van Fortuin
Vandaag is jouw geluksdag

wanneer 

zaterdag 04.03

tijdstip

doorlopend van 13.00  
tot 16.00 uur

doelgroep

kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar

niveau nederlands

 
nog niet veel begrijpen of spreken

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Geluk zit in kleine dingen.  
Kom je geluk beproeven op het  
Rad van Fortuin. Draai aan het rad 
en wie weet win je wel een leuk 
prijsje!

Inschrijven  
is niet nodig
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3 FAAR | Verhaal Speciaal

Voorleesatelier

wanneer 

woensdag 08.03

tijdstip

om 14.00 uur

doelgroep

kinderen vanaf 6 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Op woensdagnamiddag gieten we het voorlezen 
graag in een speciaal jasje. 

In het kader van FAAR treden we vandaag in de voet-
sporen van Ada Dapper, wetenschapper.

Na het verhaal duiken we samen het biblab in om te 
experimenteren met wetenschappelijke proefjes.

Inschrijven  

   oostende.bibliotheek.be

  059 29 51 51

  bibliotheek / UiTloket / toerisme Oostende

B13



L
wanneer 

woensdag 08.03

tijdstip

om 19.00 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

MAART

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

FAAR | Apeirogon
Leesgroep met moderator Geert Vervaele

Voor wie de brute realiteit van het dagelijks leven in Israël-Palestina van binnenuit wil begrijpen. 

Een apeirogon is een geometrische vorm met een oneindig aantal 
zijden. De Ierse auteur Colum McCann maakte er een vertelvorm van. 
Zijn rode draad zijn de waargebeurde levensverhalen van de Palestijn 
Bassam en de Israëliër Rami. Beiden delen hetzelfde tragische lot.

Oostendenaar Geert Vervaele modereert het gesprek. 
Hij schreef het boek ‘Ik weiger te haten’, opgedragen 
aan Meytal en Maha, die —zoals Bassam en Rami 
uit Apeirogon — deel uitmaken van ‘The Parents 
Circle. Family Forum’, de vereniging van Israëlische en 
Palestijnse ouders die een familielid verloren.

Het boek kan je één maand op voorhand afhalen in de 
hoofdbibliotheek. Vergeet hierbij je inschrijvingsbewijs niet.FA
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MAART

FAAR | Mira Feticu
Geheugen, geschiedenis, beschaving  

Een lofzang op de bibliotheek door Mira Feticu.

Mira Feticu debuteerde in 1993 in haar vaderland 
Roemenië met een dichtbundel. In 2012 verscheen haar 
Nederlandse debuut: Lief kind van mij. Toen ze in 2021 
Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal uitbracht, 
noemde de Volkskrant dit: ‘Een van de verrassendste, 
vooruit, beste boeken van 2021.’
Haar nieuwste boek gaat opnieuw over haar liefde voor 
taal en boeken, maar put uit haar eigen ervaringen als 
bibliotheekmedewerker in Den Haag. In Oostende komt 
ze vertellen over hoe boeken helpen om gesprekken 
te voeren over moeilijke onderwerpen, zelfs met 
wildvreemden. Boeken zijn dankbare gespreksstarters.

wanneer 

vrijdag 10.03

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 
UiTloket  
toerisme Oostende
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MAART

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

FAAR | Elisabeth Lucie Baeten
En ze leefden nog

Voorleessessie voor kinderen vanaf 4 jaar met Elisabeth Lucie Baeten 

Elisabeth Lucie Baeten is een creatieve duizendpoot met een 
scherpe pen. FAAR vroeg haar om één van de drie Verrekijkers van 
het festival te zijn in 2023. Denken over morgen begint met het 
vertellen van nieuwe verhalen aan de volgende generatie.

En ze leefden nog is een baanbrekend sprookjesboek voor een 
nieuwe generatie kinderen én hun ouders.

Dit boek toont aan meisjes, aan jongens, aan iedereen die het leest, 
dat prinsessen altijd zelf de helden van het sprookje zijn geweest.  
Ze spelen de hoofdrol in hun eigen verhaal, dat soms groot is en 
soms klein. Niet zoals ze waren maar zoals ze kunnen zijn.

wanneer 

zaterdag 11.03

tijdstip

om 11.00 uur

doelgroep

kinderen vanaf 4 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis
©uitgeverij vrijdag
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ROBObeep
Spelen en leren met robotica en digitale tools

In ROBObeep worden kinderen (en hun ouders, 
grootouders,..) getriggerd om met robotica 
aan de slag te gaan. Met een gezonde portie 
nieuwsgierigheid kunnen kinderen op een speelse 
manier de beginselen van programmeren of 
coderen ontdekken.

I
wanneer 

zaterdag 11.03, 08.04 en 13.05

tijdstip

van 13.30 tot 15.30 uur

doelgroep

kinderen van 3 t.e.m. 6 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis
Inschrijven  

is niet nodig

17



Owanneer 

zaterdag 11.03

tijdstip

om 16.00 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

Naar aanleiding van haar historische roman, 
‘Oostende is niet ver meer’, vertelt Katrien Van 
Hecke over het reilen en zeilen van de Oostendse 
Compagnie, een stukje vergeten koloniale  
geschiedenis van de achttiende eeuw.

Floreerde die Oost-Indië handel en wie voer er 
wel bij in de Zuidelijke Nederlanden? Mooi dat de 
Oostendse Compagnie zich ver van de slavenhandel 
hield, toch …? De matrozen waren anderhalf jaar 
onderweg: avontuurlijke kerels, daar kun je op aan. 
Maar konden ze wel aarden in de factorijen van 
Bengalen en China? 

FAAR | De Oostendse Compagnie (1723 – 1732)
Auteurslezing met Katrien Van Hecke
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O FAAR | De levende bibliotheek
Levensverhalen i.s.m. dienst Onderwijs en Maatschappij

wanneer 

zaterdag 11.03

tijdstip

doorlopend

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven

 
Reserveer jouw gesprek(ken) 

via de website van de bib of  
aan de balie

   oostende.bibliotheek.be

  bibliotheek

In de Levende Bibliotheek vind je geen 
papieren boeken, maar ontmoet je mensen 
van vlees en bloed. Mensen die in hun leven 
vaak te maken krijgen met vooroordelen.  
Zij vertellen jou graag hun verhaal, dat 
krachtig en inspirerend is ondanks de 
hindernissen. 

Hoe werkt het?
Je kiest het verhaal dat jou het meeste 
aanspreekt en maakt kennis met de persoon 
achter het verhaal. Een gesprek duurt 20 tot 
30 minuten.
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SamenLezen
Samen genieten van verhalen

Bij elke samenleessessie is er een 
leesbegeleider. Die leest het verhaal 
voor en last regelmatig een pauze 
in. Dan luisteren we naar gedachten, 
gevoelens en vragen bij de tekst.  
Zo open je je leeservaring, leer je van 
elkaar en merk je dat verschillende 
lezers soms hele andere verhalen 
hebben gehoord. Iedereen is vrij om 
te spreken of te zwijgen. Je hoeft 
niets voor te bereiden.

Tip: op Wereldboekendag kan je  
ook komen ervaren hoe fijn het  
samenlezen is.

Lees en spreek je nog niet zo vlot 
Nederlands, kijk dan bij Taaloefen- 
kansen (zie p. 8).

Liever in het Engels? Dan kan je aan-
sluiten bij de Engelstalige samenlees-
groep in ‘t Leeshuus. Meer info en 
inschrijven via leeshuus.be.

wanneer 

ma 13.03, 27.03, 24.04,  
08.05 en 22.05

tijdstip

om 14.15 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

MAART

Je schrijft je in 
voor één van 

onze reeksen.

20



Boekstart
Peuters in de bib

wanneer 

woensdag 15.03 – zondag 23.04 
(wereldboekendag) – zaterdag 

20.05 (Boekstartdag)

tijdstip

woensdag 15.03 en zondag 
23.04: van 14.15 tot 15.00 uur 

zaterdag 20.05: van 11.15 tot 
12.00 uur

doelgroep

voor (groot)ouders met kindjes 
vanaf het moment dat ze kunnen 

lopen tot ca 2,5 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

‘Peuters in de bib’ is een gezellig moment 
voor (groot)ouder en kind, vol met bruikbare 
tips, de mooiste boekjes en leuke activiteiten. 
We gaan aan de slag met allerlei materialen, 
liedjes en versjes. Laat je verrassen en kom 
gezellig meedoen.

Inschrijven  

   oostende.bibliotheek.be

  059 29 51 51

  bibliotheek / UiTloket / toerisme Oostende
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CoderDojo Oostende
Programmeer erop los

Eén 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.

Twanneer 

elke derde zaterdag van de 
maand: 18.03, 15.04 en 20.05

tijdstip

van 10.00 tot 13.00 uur

doelgroep

7 tot 18 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven  

is verplicht, want het aantal 
plaatsen is beperkt. 

    
surf naar 

www.coderdojobelgium.be

22



T wanneer 

zaterdag 18.03 – zondag 23.04 
(wereldboekendag) – zaterdag 20.05 

(Boekstartdag)

tijdstip

zaterdag 18.03 van 10.30 - 11.00 uur
zaterdag 23.04 van 10.15 - 11.00 uur

zaterdag 20.05 van 10.15 - 11 uur

doelgroep

voor (groot)ouders met baby’s van ca 
4 maanden tot het moment waarop ze 

kunnen lopen.

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

MAART

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

Boekstart
Baby’s in de bib

Speels contact met je baby staat centraal 
tijdens Boekstart voor baby’s. Een bepaald 
boekje vormt het uitgangspunt en de 
inspiratiebron voor de versjes, liedjes, 
kriebel- en bewegingsspelletjes die we 
samen (her)ontdekken.

Of hoe fijn het ‘samen lezen’  
van een knisperboekje kan zijn.
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Slow art
Onthaasten met kunst

Oppervlakkigheid en kunst gaan slecht samen.  
Toch glijden onze ogen tijdens een museumbezoek al te 
vaak vluchtig over een schilderij. We richten ze snel weer 
op het beeld ernaast.

Slow art is een methodiek om je waar- 
neming in een context te versterken en 
om één kunstwerk totaal op te nemen. 

Elke, freelancegids van Mu.ZEE, begeleidt 
je virtueel in het kijken en onthaasten. 
Voorkennis is niet nodig.  
Je deelt wat je ziet en iedere opmerking 
is evenwaardig.

wanneer 

donderdag 23.03

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

Iedereen is welkom

locatie

online

kostprijs

gratis

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

H
Dit keer staat een 

kunstwerk van  
Jules Schmalzigaug 

(1915-1917) centraal.
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Verhalen breien
Breien is hip! 

wanneer 

zaterdag 25.03, 08.04 en 13.05

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

Een 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.

H25



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.

Ewanneer 

zaterdag 25.03, 22.04 
en 27.05

tijdstip

om 11.00 uur

doelgroep

kinderen vanaf 5 jaar en hun 
(groot)ouders

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis
Inschrijven  

is niet nodig
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INFOSESSIE
Digitaal lenen en lezen met CloudLibrary

wanneer 

vrijdag 31.03, woensdag 26.04,  
vrijdag 26.05

tijdstip

vrijdag 31.03 en 26.05 van 10.00 
tot 12.00 uur en woensdag 

26.04 van 19.00 tot 21.00 uur 

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

kostprijs

gratis

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.

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

E©Egmond Dobbelaere 27



“Schrijvers en kunstenaars:  
een nauwe verwantschap te Oostende.”
Expo centraal in de bib i.s.m. Mu.ZEE.

EX
P

O

Oostende oefent sinds jaar en dag een aantrekkingskracht uit op 
prominente figuren. Het strand, de zee en de duinen vormden een 
grote inspiratiebron voor heel wat schrijvers en kunstenaars. In het 
interbellum vonden cultuurbeoefenaars hier elkaar. Oostende was 
een artistieke broedplaats en dit liet ongetwijfeld sporen na.

Via fotomateriaal, geschriften, publicaties en unieke documenten 
leer je niet alleen over de nauwe verwantschap die bestond 
tussen schrijvers zoals Karel Jonckheere, Emile Verhaeren, Henri 
Vandeputte en kunstenaars zoals James Ensor en Léon Spilliaert. 
Je ontdekt ook hoe Oostende een invloedrijke rol speelde in de 
kunst en literatuur.

wanneer 

van zaterdag 1 tot  
zondag 30 april

tijdstip

doorlopend

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek 

kostprijs

gratis

E28



BIBLAB | VR-experience
Zin om een andere werkelijkheid te ontdekken?

wanneer 

maandag 3 t.e.m. zaterdag 8 april

tijdstip

maandag van 11.00 tot 13.00 uur 
en 14.00 tot 17.00 uur

dinsdag, woensdag, donderdag,  
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 

en 14.00 tot 17.00 uur

zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur 
en 13.00 tot 16.00 uur

vrije inloop  
(bedankt om je beurt af te 

wachten)

doelgroep

vanaf 9 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Met virtual reality lijkt het alsof je in een andere 
wereld bent beland. Door een VR-bril en controllers 
beleef je een volledige virtuele omgevring. 

Kom tijdens de paasvakantie langs in de bib en 
ontdek de VR-installatie. Ben je klaar voor dit 
avontuur? 

D   i.s.m. J.E.F.

Inschrijven  
is niet nodig
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wanneer 

dinsdag 11.04

tijdstip

om 16.00 uur

doelgroep

 kinderen vanaf 7 jaar

niveau nederlands

 
een beetje begrijpen maar niet zo 

goed spreken

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

MAART

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

Merci Satie!
Een vertelconcert met ZEAL Ensemble en Hilde Rogge

Meneer Satie. Erik eigenlijk. Erik Satie.

Een vreemde meneer, toch wel.

Praat tegen de toetsen van zijn piano.

Verzamelt paraplu’s en geeft die ook allemaal een naam.  
Schrijft brieven naar zichzelf. Alleen naar zichzelf. Geef toe.

Maar wat een genie!

Wat maakte hij prachtige muziek!

Merci daarvoor, Erik.

Merci Satie.

Het ZEAL Ensemble duikt in die heerlijke muzieknoten  
en Hilde Rogge vertelt honderduit over de man, zijn ‘liedjes’  
en verdrietjes.

©Postvorm
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Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

Leesgroep
Verrijk je leeservaring 

wanneer 

woensdag 19.04

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

filiaal Mariakerke

kostprijs

gratis

Verrassende boeken lezen en je ideeën daarover 
met anderen delen? Dat is het uitgangspunt van 
van deze leesgroep. In een groepsgesprek komen 
verschillende standpunten aan bod en krijg je de 
kans om een boek te doorgronden.

Begeleider Jooris van Hulle leidt het gesprek in 
goede banen.

Deze keer wordt het boek ‘De belofte’ van Damon 
Galgut besproken.

Het boek kan je een maand op voorhand ophalen 
in de hoofdbibliotheek. Vergeet hierbij je 
inschrijvingsbewijs niet.
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K
Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

Lezing | Itsme
Aan de slag met de app

wanneer 

donderdag 20.04

tijdstip

van 14.00 tot 17.00 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Itsme is je digitale identiteit waarmee je veilig kan 
inloggen, gegevens kan delen en ondertekenen en 
dat allemaal met je smartphone.

Activeer eenmalig de Itsme-app en ga aan de slag.

Tijdens deze lezing krijg je tips over het aanmelden  
bij verschillende toepassingen zoals Mybelgium,  
Tax-on-web, Mypension, Mycareer, 
Mysocialsecurity, mijn gezondheid, de woningpas 
en het digitale loket van je stad of gemeente.

D   i.s.m. Seniornet Vlaanderen.
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K Auteurslezing | Tülin Erkan

Tulin Erkan (° 1988) bestaat helemaal uit taal. 
Ze groeide op in Oostende, met een Britse 
grootmoeder, een Frans-Nederlandstalige moeder 
en een turkse vader. Ze verdeelt haar tijd tussen 
copywriting, tekstredactie, columns en boeken.  
Over haar debuut ‘Honingeters’ waren alle 
recensenten dolenthousiast.

Ze komt met plezier vertellen over haar schrijf- 
proces, over de clash tussen moeder- en vadertaal, 
over hoe vreemd de dingen soms lopen, over toeval 
en geluk, over schrijfangst en - durf.

wanneer 

donderdag 20.04

tijdstip

om 19.00 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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Leesclub young adults
Verrijk je leeservaring

Verrassende boeken lezen en diverse genres ontdekken? 
Dat is het uitgangspunt van deze leesclub. In een informeel 
groepsgesprek delen we onze ideeën en standpunten.

Deze keer lezen we ‘Het recht van de Radch’ van Ann Leckie.

Het boek kan je een maand op voorhand ophalen in de 
hoofdbibliotheek. Vergeet hierbij je inschrijvingsbewijs niet.

wanneer 

vrijdag 21.04

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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Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

Verhaal Speciaal: Beestig
Voorleesatelier

W
ER

EL
D

B
O

EK
EN

D
A

GB VerhaalSpeciaal op zondag!

Deze keer gaan we in het kader van  
Erfgoeddag de ‘Beestige’ toer op.

Dierenverhalen zijn van alle tijden en 
alle culturen. We kozen er enkele  
pareltjes uit en gaan er creatief mee 
aan de slag in ons biblab.

wanneer 

zondag 23.04 

tijdstip

om 10.00 en om 14.00 uur

doelgroep

kinderen vanaf 8 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis
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Wereldboekendag
Vlaanderenleestdag 

wanneer 

zondag 23.04

tijdstip

van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

Met ‘Vlaanderenleestdag’ wil de Vlaamse overheid het belang en het plezier 
van lezen in de kijker zetten. Voor deze gelegenheid stelt de bib diverse 
manieren van lezen en genieten voor.

Op het programma, telkens om 10.00 uur en 14.00 uur:

• boekstart voor baby’s (‘s morgens) en peuters (‘s namiddags) 
meer info: p. 21

• (meertalig) voorlezen met crea voor kinderen van 4 tot 7 jaar
• literair biblab voor kinderen vanaf 8 jaar. Meer info p. 35
• samenlezen. Meer info p. 20
• leesclubbing. Meer info p. 45
• en je kunt ook - mits inschrijving - in een rustig hoekje gewoon genieten van 

een goed boek

De activiteiten duren telkens een uur. Om 11.00 uur genieten we samen van 
een aperitiefje en om 15.00 uur bieden we koffie met taart aan.

I
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Tegenwind met Lynn Formesyn
Zinvol ziek zijn i.s.m. Avansa

wanneer 

donderdag 27.04

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven

via Avansa   

  

avansa-ow.be 

  
059 50 39 52

Leven met een chronische ziekte, met pijn, met 
beperkingen: wat doet dat met een mens? Hoe draai je 
nog mee in een wereld die niet afgestemd is op mensen 
met mankementen, of kortweg ‘mankemensen’? Want 
het is meestal zwart of wit, ziek of gezond. Ben je nog van 
betekenis als je zin zoekt in iets anders dan rennen in de 
ratrace? In haar boek ‘Zinvol ziek’ verdiept Lynn Formesyn 
zich in deze vraagstukken. 

Op donderdagavond 27 april nodigt Lynn je uit om met 
haar in dialoog te gaan. We vertrekken vanuit korte 
boekfragmenten en verdiepen ons samen verder in het 
thema via vragen uit het publiek. Wie nieuwsgierig is, kan 
alvast ‘In de grijze zone’ op www.zinvolziek.be beluisteren.

©Jonathan Ramael

I
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Stekjesbibliotheek  
i.s.m. Tuinhier
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.
Bwanneer 

van 01 t.e.m. 31 mei

tijdstip

doorlopend

doelgroep

Iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis
Inschrijven  

is niet nodig
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Maai Mei Niet
Wondervondsten met Sarah Devos

wanneer 

zaterdag 06.05

tijdstip

om 13.30 uur en om 15.00 uur

doelgroep

gezinnen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Duik je mee in het rariteitenkabinet van Sarah 
Devos, vol vondsten van de zee en het bos?  
Bij elke veer, steen of schelp hoort een verhaal;  
zo kom je een heleboel te weten over wat jij zelf 
ook heel makkelijk kunt vinden of spotten in het 
bos of aan zee. Vanaf nu zal een wandeling nooit 
meer hetzelfde zijn ...

Sarah Devos is natuurauteur, onder andere 
bekend van ‘Het bosboek’, ‘Het zeeboek’ en 
‘Sporen en vondsten’.

Inschrijven  

   oostende.bibliotheek.be

  059 29 51 51

  bibliotheek / UiTloket / toerisme Oostende
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wanneer 

maandag 08.05

tijdstip

om 19.30 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

MAART

Maai Mei Niet
Lezing door Dirk Draulans

Maai Mei Niet is al twee jaar lang een groot succes: 
Vlamingen lieten vorig jaar massaal hun gras 
groeien, waardoor 17 miljoen bijen elke dag nectar 
vonden.

Dirk Draulans is bioloog, journalist bij Knack en 
schrijver. ‘Maai Mei Niet’ vormt voor hem - als één 
van de initiatiefnemers - het uitganspunt voor een 
boeiende causerie. 

M
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Inschrijven  

   oostende.bibliotheek.be

  059 29 51 51

  bibliotheek / UiTloket / toerisme Oostende
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Infosessie | Tax-on-web
Online je belastingaangifte indienen

wanneer 

dinsdag 9.05 en 16.05

tijdstip

van 14.00 tot 16.00 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Je belastingaangifte zelf online invullen? Dat lijkt niet altijd even simpel!

In deze infosessie overlopen we hoe je jouw belastingaangifte opmaakt, bewaart, 
verbetert en indient via MyMinFin en Tax-on-web.

D   i.s.m. Requipment

Inschrijven  

   oostende.bibliotheek.be

  059 29 51 51

  bibliotheek / UiTloket / toerisme Oostende
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wanneer 

maandag 15.05

tijdstip

om 19.00 uur

doelgroep

volwassenen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

MAART

Infosessie | Voorlezen loont!
Taalstimulering bij baby’s en peuters

Veel ouders geloven niet dat het mogelijk is 
om al aan baby’s en peuters voor te lezen. 
Ze stellen dat uit tot hun kind twee of drie 
jaar oud is. Tijdens deze interactieve sessie 
ontdek je waarom én hoe je samen met de 
allerkleinsten boekjes kunt ontdekken.

L42



Verhaal Speciaal: IDAHOT
VoorleesatelierL Op woensdagnamiddag gieten we het voorlezen 
graag in een speciaal jasje.

Het mooie prentenboek ‘Mijn schaduw is roze’ 
nodigt uit om buiten de traditionele lijntjes te 
kleuren, helemaal in het thema van IDAHOT 
(de internationale dag tegen homofobie en 
transfobie).

wanneer 

woensdag 17.05

tijdstip

om 14.00 uur

doelgroep

kinderen vanaf 6 jaar

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Inschrijven  

   oostende.bibliotheek.be

  059 29 51 51

  bibliotheek / UiTloket / toerisme Oostende
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Boekstartdag
Boeken en baby’s? Natuurlijk!

wanneer 

zaterdag 20.05

tijdstip

om 10.15 uur, 11.15 uur en 
14.00 uur

doelgroep

gezinnen met jonge kinderen

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

Baby’s en peuters zijn altijd welkom in onze bib, maar op de derde zaterdag 
van mei leggen we hen extra in de watten. Dan is het immers ‘Boekstartdag’.

Programma:
Om 10.15 uur: baby’s in de bib (zie p. 23) 
Om 11.15 uur : peuters in de bib (zie p. 21) 
Om 14.00 uur: workshop: ‘Maak je eigen babyboekje’

Met deze workshop kunnen oudere broers en zussen en de (groot)ouders 
hun eigen babyboekje ontwerpen. Deze ontwerpen worden dan met een 
warmtepress op het textiel gedrukt door de workshopbegeleiders.  
Een leuke activiteit dus voor het hele gezin!

In de namiddag kan je samen met je baby of peuter onze  
‘verwonderdozen’ ontdekken.

Inschrijven  

    
oostende.bibliotheek.be

   
059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende
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Leesclubbing
DIY-boekenclubs voor jou en je vrienden

wanneer 

afhalen materialen tijdens de 
openingstijden van de bib

doelgroep

volwassenen

locatie

uitlenen via de hoofdbibliotheek 
lezen waar je zelf wil

kostprijs

gratis

inschrijven
is enkel nodig  

als je op zondag 23 april 
 in de bib wil samenkomen  

met je leesvrienden.

    oostende.bibliotheek.be

  059 29 51 51

  
bibliotheek 

UiTloket  
toerisme Oostende

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 vijf exemplaren van een boek en enkele gespreksvragen. 

Hoe werkt het?
LENEN 

 • Maak je keuze uit acht interessante titels. Ontdek de volledige selectie in de bib.
 • Leen je leesclubbing-pakket uit. 

VOORAF 

 • Nodig je beste leesvrienden uit en verdeel de boeken.

DE GROTE DAG 

 • Spreek ergens af, maak het gezellig en praat gezellig samen over het boek.

TIP:  
Op Wereldboekendag kan 

je afspreken in de bib! 
Reserveer wel tijdig je 

plaatsje.
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Rondleidingen
Maak kennis met de bib

Wil jij met je groep of klas een geleide 
rondleiding in de bib? Dat kan!

Ontdek het brede aanbod:  
een Bibster quest, lesgeven in de bib, 
een rondleiding, een infosessie…  
De bib ontvangt je graag.

wanneer 

op afspraak

doelgroep

iedereen is welkom

locatie

hoofdbibliotheek

kostprijs

gratis

inschrijven
vraag je rondleiding  

aan via  

  oostende.bibliotheek.be/
rondleiding

MAART
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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.

Ontdek de nieuwste  
muziek in de collectie



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

Openingstijden

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

V.U. Siegelinde Lacoere, algemeen directeur, Vindictivelaan 1, 

8400 Oostende. Vorm: Frisco. Drukkerij Lowyck.

Filialen

Openingstijden

Maandag  17.00 - 19.30 uur
Woensdag 15.00 - 18.00 uur
Zaterdag  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

Lijsterstraat 3 – 8400 Oostende
059/50 91 32

Filiaal Vuurtoren 

Voorhavenlaan 3 – 8400 Oostende
059/32 40 71

 

Inschrijven kan ook bij:

Toerisme (Monacoplein 2)
Elke dag van 10.00 tot 17.30 uur

UiTloket (in het stadhuis)
Maandag tot woensdag -  8.30 tot 16.30 uur 
/ Donderdag - 8.30 tot 12.00 en 16.30 tot 
20.00 uur / Vrijdag - 8.30 tot 13.00 uur


