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(start)datum cursus of activiteit locatie pg

15 januari Computationele vaardigheden 
kleuter- en lager onderwijs

bib Geraardsbergen 4

23 januari ouderdomsdiabetes bib Oosterzele 5

23 januari Zero waste rollercoaster De Wattenfabriek Herzele 5

23 januari Maak je eigen website bib Geraardsbergen 6

31 januari Herzele in het dialectlandschap bib Geraardsbergen 6

25 januari Grote boekenverkoop Bevegemse Vijvers 
Zottegem

7

3 februari Antiek of erfgoed? bib Oosterzele 8

4 februari Websites bouwen met WordPress De Wattenfabriek Herzele 8

11 februari Manu Adriaens bib Sint-Lievens-Houtem 9

20 februari Ontspannen met ‘EFT’ bib Oosterzele 9

24 februari Stop-motion kamp Fablab Geraardsbergen 10

25 februari Het sierheesterassortiment bib Oosterzele 10

2 maart Mondharmonica bib Oosterzele 11

5 maart Bankieren met je smartphone bib Oosterzele 11

3 maart Jan Verheyen: Lights! Camera! 
Action! 

CC De Fabriek Sint-
Lievens-Houtem

12

5 maart Omgaan met innerlijke criticus bib Oosterzele 13

5 maart Lets komt naar Oosterzele! bib Oosterzele 13

5 maart Burn-out en stress OC De Lier, Lierde 14

7 maart Zingen met je peuter De Wattenfabriek Herzele 14

7 maart Zingen met je baby De Wattenfabriek Herzele 15

9 maart De natuurlijke keuken: 
lekker vegetarisch koken

De Wattenfabriek Herzele 15

10 maart Opvoeden tot zelfvertrouwen: 
lezing door Steven Gielis

Koetshuis Geraardsbergen 16

10 maart Peter Verlinden over kinderen op 
de vlucht

bib Oosterzele 16

15 maart Workshop striptekenen JC Spiraal Geraardsbergen 17

12 maart Een Brexit, wat nu? bib Oosterzele 18

16 maart Digistatie | Facebook en social 
media in verenigingen

bib Oosterzele 18

17 maart Het vaste plantenassortiment bib Oosterzele 19

21 maart Verborgen pareltjes 
muziekcultuur

Instrumentenatelier Lierde 19

21 maart Selfmade Pop-up lente editie bib Sint-Lievens-Houtem 20

26 maart Alleen met jou Lezing Rika 
Ponnet

bib Oosterzele 21

29 maart Aperitieflezing: ’Kongokorset 
door’ Herlinde Leyssens

De Wattenfabriek Herzele 21

6 april Inleiding portretfotografie bib Geraardsbergen 22

8 april Windows 10 bib Oosterzele 22

(start)datum cursus of activiteit locatie pg

17 april 3e Quiz Me Bib CC De Fabriek St-L-Houtem 23

21 april Eva Daeleman: Omdat het kan CC De Fabriek St-L-Houtem 23

22 april Je zangstem ontdekken bib Lierde 24

23 april Wandelen met een app De Wattenfabriek Herzele 24

25 april Bezoek Muziekinstrumenten-
museum Brussel

Muziekintrumentenmuseum
Brussel

25

27 april Portretfotografie aanwezig licht bib Oosterzele 25

28 april Workshop muziek beheren bib Lierde 26

30 april ‘Thinking out of the box’ … 
creatief denken!

bib Oosterzele 26

voorjaar Zo werkt de zadenbib Bib Zottegem 27

7 mei Voordracht Zelf zaden telen Bib Zottegem 27

13 mei Lezing van Johan Op De Beeck OC De Lier, Lierde 28

28 mei Het strijdtoneel van Europa. bib Oosterzele 28

14 mei Luc Janssen | Backstage stories bib Oosterzele 29

4 juni Hoe je muziek beheren? bib Geraardsbergen 30

10 juni Huisapotheek met 
zomerbloeiers  

bib Lierde 30

6 juli Digitaal fotografiekamp Fablab Geraardsbergen 31

DOORLOPEND AANBOD
op maandag Computerhulp basisvaardigheden bib Lierde 32

op maandag Digitaal Vragenuurtje bib Geraardsbergen 32

op donderdag Startcursus voor Android-
smartphone of -tablet

bib Geraardsbergen 33

op woensdag Fablib De Wattenfabriek Herzele 33

op donderdag Digitaal infopunt De Wattenfabriek Herzele 33

op zaterdag CODERDOJO bib Geraardsbergen 34

op maandag Digidokter bib Oosterzele 34

op woensdag Voorleesuurtje bib Zottegem 35

op zaterdag Wekelijks voorleesuurtje bib Oosterzele 35

op dinsdag Leeskring bib Lierde 35

op donderdag Bibclub bib Geraardsbergen 36
Leeskring De Wattenfabriek Herzele 36

op donderdag boekenbabbels bib Sint-Lievens-Houtem 36
Leesgroep bib Geraardsbergen 37

op vrijdag Leesgroep voor anderstalligen bib Geraardsbergen 37

op vrijdag Babbelfabriek De Wattenfabriek Herzele 37

op woensdag Voorleesmoment bib Geraardsbergen 38

op zaterdag Workshops met bibi bib Sint-Lievens-Houtem 39
Gezocht: Letterfretters bib Sint-Lievens-Houtem 39
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Workshop   ‘Computationele vaardigheden’
voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs

Deze workshop is bedoeld voor (zorg)leerkrachten en directeurs 
van kleuter- en lager onderwijs die aan de slag willen gaan met 
‘computationele vaardigheden’ voor kinderen. We starten met een 
algemene situering van 21ste eeuwse competenties, computationeel 
denken en codeervaardigheden, om vervolgens een breed aanbod van 
educatieve robotjes, apps en sites te belichten. Afsluiten doen we met een 
aantal ‘unplugged activities’: codeerspelletjes die je direct in de klas kan 
gebruiken en waarvoor je geen computer of tablet nodig hebt. Gegadigden 
kunnen aan de slag met de mBot of de Micro:Bit. Voorkennis is niet nodig! 
De workshop wordt verzorgd door dhr. Geert Callebaut, docent aan Odisee 
Hogeschool Aalst in het kader van het CodesCool-project. Breng een 
laptop of tablet mee! Je hebt er geen? Geen nood, je kunt er ter plaatse 
één verkrijgen. 

Een activiteit van bibliotheek Geraardsbergen i.s.m. Fablab Astertechnics

Woensdag 
15 januari 2020

14 u. tot 16.30 u.

Fablab Astertechnics,
Diebeke 21, Geraardsbergen

Inschrijven:  
https://astertechnics.be

Prijs: € 5

Ouderdomsdiabetes

Diabetes of suikerziekte is een 
chronische ziekte waarbij het 
suikergehalte in het bloed te 
hoog is. Er bestaan verschillende 
typen van deze ziekte waaronder 
diabetes type 2, ook wel 
ouderdomsdiabetes genoemd. Dit 
type diabetes is in Vlaanderen 
het meest voorkomende type. 
Maar wat is het, op welke leeftijd 
komt het voor en wat is de 
invloed van medicatie, voeding 
en beweging? Na deze voordracht 
weet u het allemaal.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA-
Academie Merelbeke-Oosterzele

Zero waste rollercoaster 

Donderdag 
23 januari 2020

19.30 u. tot 22 u.

De Wattenfabriek Herzele

Inschrijven: 
www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30   

Prijs: € 10

Ben je helemaal klaar om te 
starten met een Zero Waste 
levensstijl zodat er geen afval 
meer is in huis? Wil je graag in 
één keer de beste, gemakkelijkste 
én goedkoopste tips te weten 
komen? Heb je zelf nog vragen 
bij bepaalde accessoires? Dan is 
deze rollercoaster iets voor jou. 
Veerle heeft als illustrator een 
vijftigtal tips in beeld gebracht die 
ze overloopt met haar publiek. 
Uiteraard is er voldoende tijd om 
vragen te stellen en heeft ze haar 
eigen Zero Waste Kit mee om te 
demonstreren.

De Wattenfabriek i.s.m. Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender

Donderdag 
23 januari 2020

14.30 u. tot 17 u.

Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven niet nodig
Prijs: € 5 bib- of OKRA-leden

€ 6 voor niet-leden 

JANUARI

https://astertechnics.be/
http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20ZERO%20WASTE%20bib%20Herzele
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Maak je eigen website 

Een eigen website is een belangrijk 
communicatiemiddel voor verenigingen en individuen. 
Je leert met Weebly snel, gemakkelijk en zonder 
kosten je website te ontwerpen en online te plaatsen. 
Weebly werkt met ‘drag and drop’: je sleept gewoon 
blokken naar je pagina. Die blokken kan 
je vullen met tekst, afbeeldingen, video, 
een contactformulier, … Er zijn honderden 
sjablonen beschikbaar die je zelf kan 
aanpassen. Breng je eigen laptop en 
toebehoren mee. Dit is een cursus voor 
meer ervaren computergebruikers en 
bestaat uit 2 lesdagen.

Activiteit van bib Geraardsbergen i.s.m. 
Vormingplus-Vlaamse Ardennen

Donderdag 
23 en 30 januari 2020

9.30 u. tot 12 u.

Bibliotheek Geraardsbergen

Inschrijven: 
www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30

Prijs: € 12
€ 2,50 sociaal tarief

Vrijdag 
31 januari 2020

Ontvangst 19 u. start: 
19.30 u.

De Wattenfabriek Herzele

Inschrijven
debuysscherc@hotmail.com 
wattenfabriek@herzele.be

053 73 74 35
Prijs: € 8 

(incl. receptie)

Jacques Van Keymeulen is emeritus professor 
Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Gent 
en doceerde over fonetica/fonologie, dialectologie, 
geschiedenis van het Nederlands, 
historische taalkunde en Afrikaans. 
In deze lezing overtuigt hij het publiek 
van het feit dat dialect volstrekt geen 
verbasterd Nederlands is. De inwoners 
van Herzele spraken vroeger uiteraard 
geen Algemeen Nederlands, dat dan 
achteraf verbasterd is door ‘letters’ te 
veranderen, ‘op te eten’ of ‘in te slikken’. 
Elk traditioneel dialect is de voortzetting 
van taalvormen uit het verleden, oraal 
overgeleverd van generatie op generatie.

De Wattenfabriek i.s.m. Markant Herzele en LDC ‘t Ryckbosch

Herzele in het Vlaamse dialectlandschap: 
lezing door Em. Prof. Jacques Van Keymeulen  

JANUARI

http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20geraardsbergen%20Maak%20je%20eigen%20website
mailto:debuysscherc%40hotmail.com%20?subject=inschrijving%20bib%20herzele%20lezing%20dialecten
http://wattenfabriek@herzele.be
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Websites bouwen met 
WordPress

Dinsdag 
4, 11 en 18 februari

19 u. tot 22 u.

Bibliotheek Oosterzele 

Inschrijven
www.vormingplusgent-eeklo.be
info.gent.eeklo@vormingplus.be
09 224 22 65 vermelding van 

codenummer: 20DM7256 
Prijs: € 49 | € 37 | € 24

Met Wordpress.com bouw je 
websites. Van alle platforms 
om websites te bouwen schiet 
Wordpress er uit door zijn 
gebruiksgemak, hedendaagse 
look en de mogelijkheden om 
een band op te bouwen met 
je volgers. Aan de hand van 
praktische voorbeelden bouw je 
in deze cursus stap voor stap 
je eigen website op. Op het 
einde van deze cursus staat je 
eigen website online en sta je 
klaar om de bezoekersaantallen 
te controleren. Deze cursus is 
geschikt voor wie over weinig 
technische bagage beschikt, maar 
wel het doorzettingsvermogen 
heeft om een toepassing helemaal 
naar zijn hand te zetten. Basis 
PC  vaardigheden (vensterbeheer, 
klikken, slepen, etc.) zijn wel 
vereist. Breng je laptop en oplader 
mee.
 
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. 
Bibliotheek Oosterzele, Erfgoed 
Viersprong

Antiek of erfgoed?
Anders kijken naar oude 
voorwerpen

Wat maakt een voorwerp antiek? 
En wat is erfgoed? Koop je het 
best bij een antiquair of op een 
antiekbeurs? Koop of verkoop je 
op een rommelmarkt, een veiling 
of via het internet? We bespreken 
voor- en nadelen. Waar moet je op 
letten? Wanneer is iets authentiek 
of nep? Bepaalde voorwerpen 
hebben een grotere erfgoedwaarde 
dan commerciële waarde. Deze 
reeks leert je op een andere 
manier naar oude en antieke 
voorwerpen kijken. 

Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. 
Bibliotheek Oosterzele 

Maandag 
3, 10 en 17 februari 
19 u. tot 21.30 u.

Bibliotheek Oosterzele 

Inschrijven
www.vormingplusgent-eeklo.be
info.gent.eeklo@vormingplus.be
09 224 22 65 vermelding van 

codenummer: 20CF7211 

Prijs: € 40 | € 30 | € 20

FEBRUARI Manu Adriaens: Het beste middel tegen 
hoofdpijn is tandpijn 

Terwijl een man aan het slapen is ontstaat er brand in 
zijn huis. Zijn buren staan buiten klaar met een groot 
laken om hem op te vangen. ‘Spring nu maar uit het 
raam van je slaapkamer, dan ben je gered!’ roepen ze 
naar de man. Maar hij schreeuwt terug: ‘Ik weet hoe 
jullie in elkaar zitten. Waarom zou ik jullie vertrouwen? 
Ik spring niet eerder dan dat jullie dat laken op de 
grond hebben gelegd!’
Manu Adriaens vertelt over hoe 
je op elk moment de keuze hebt 
tussen je eigen leven verpesten 
of er iets moois van te maken.

Organisatie Bibliotheek De Fabriek 
i.s.m. CC De Fabriek

Dinsdag 
11 februari 2020

20 u. tot 22 u.
Leescafé bib De Fabriek 

Sint-Lievens-Houtem

Inschrijven 
www.sint-lievens-houtem.be/webshop

Prijs: € 7

Donderdag 
20 februari 2020 

19.30 u. tot 21.30 u.

Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven 
https://oosterzele.bibliotheek.be 

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: € 15

EFT is een vorm van acupressuur (druk uitoefenen op punten op je 
lichaam). Het is de afkorting van ‘Emotional Freedom Techniques’, 
en betekent letterlijk: technieken om je te bevrijden van (negatief 
aanvoelende) emoties. 
Doorheen ons leven maken we heel wat mee, gebeurtenissen die vaak 
ook heel emotioneel zijn. Als we daar dan op dat moment niks mee doen 
(en het bijhorende gevoel wegduwen), vult er zich langzamerhand een 
rugzakje vol opgeslagen emoties. Die rugzak slepen we mee, en keert zich 
op termijn tegen ons: hij wordt loodzwaar, waardoor we veel pijn voelen.
EFT is een methode om die rugzak zo 
leeg mogelijk te maken/houden. Het zorgt 
ervoor dat emoties worden “ontladen”, 
zodat we naar bepaalde ervaringen op een 
meer neutrale manier kunnen terugkijken, 
zonder nog alle negatieve emotie (pijn, 
verdriet, angst, …) te voelen.
We demonstreren EFT, en bespreken 
wanneer en hoe we het kunnen 
toepassen. Het is een eerste 
kennismaking, die je in staat stelt de 
techniek op jezelf toe te passen.

Ontspannen met ‘EFT’

http://www.vormingplusgent-eeklo.be
mailto:info.gent.eeklo%40vormingplus.be?subject=inschrijving%20bib%20oosterzele%2020DM8256%20wordpress
http://www.vormingplusgent-eeklo.be
mailto:info.gent.eeklo%40vormingplus.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20antiek%20of%20erfgoed
http://www.sint-lievens-houtem.be/webshop 
https://oosterzele.bibliotheek.be 
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20oosterzele%20EFT
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Stop-motion kamp 
Een workshop voor 12-16 jarigen

Stop-motion, ook wel stop-
frame-animatie genoemd, is een 
simpele filmtechniek waarmee je 
bijzondere filmpjes kunt maken. 
Voordat de digitale animaties 
werden uitgevonden, werden stop-
motions veel gebruikt voor ‘special 
effects’ in films. Lesgeefster is 
fotografe Lisa Bilterijst. Breng 
je eigen fototoestel/gsm of 
videocamera en dagelijks een 
lunchpakket mee. Deze workshop 
neemt 3 dagen in beslag.
Materiaal, tussendoortje en 
drankje zijn inbegrepen in de prijs.
 
Een activiteit van bibliotheek 
Geraardsbergen i.s.m. Fablab 
Astertechnics

Maandag 24 
februari, dinsdag 25 

februari en woensdag 26 
februari 2020
9 u. tot 16 u.

Fablab Astertechnics, Diebeke 21, 
Geraardsbergen

Inschrijven
https://astertechnics.be/

Prijs: € 145 

Wat is er dankbaarder in de tuin 
dan een mooie sierheester? In 
de handel vind je talloze soorten. 
Maar hoe maak je een juiste 
keuze?
Tijdens deze voordracht maak 
je kennis met vele esthetische, 
eetbare en of ecologisch 
waardevolle pareltjes. Veel of 
weinig ruimte, er is zeker iets bij 
naar jouw smaak. De struikenlaag 
zorgt voor gesloten groenvormen. 
Hiermee kan je de tuin 
compartimenteren of er spanning 
in brengen.
De spreker beheert beroepsmatig 
een plantencollectie, de avond zal 
te kort zijn.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Velt Land 
van Rhode

Dinsdag 25 
februari 2020 

19.30 u. tot 22 u.

Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven 
https://oosterzele.bibliotheek.be

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: € 5 (Velt-leden) 
€ 10 (niet-leden)

Het sierheesterassortiment

FEBRUARI
MAART

Mondharmonica
Tijdens deze sessies leer je de 
meest gebruikte techniek voor 
eenvoudige melodieën uit de 
blues, folk en rock. Bovendien 
krijg je informatie en tips om je 
muzikale zoektocht zelf verder te 
zetten. Niet elke mondharmonica 
is dezelfde! Het bekendste 
en meest voorkomende merk 
met een goede prijs-kwaliteit 
verhouding is HOHNER 
(bluesharp, special 20, big river 
harp, marine band). 
Mathieu Vilain speelt al van 
kindsbeen af mondharmonica. 
Gebeten door de blues begon hij 
zijn carrière als straatmuzikant. 
Later leerde hij ook trompet, o.a. 
aan de Jazzstudio. Hij werkte 
mee aan diverse muzikale 
projecten. Momenteel werkt hij in 
de Lost Ark Studio en speelt hij 
in de groep Pura Vida.
Praktische info: breng een 
standaard 10-hole diatonic 
harmonica in toonaard C mee.

Bankieren met je 
smartphone

Donderdag 
5 maart 2020

9.30 u. tot 12 u.

De Wattenfabriek Herzele

Inschrijven
www.vormingplus-vlad.be 
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30 

Prijs: € 12 
€ 2,50 sociaal tarief

Bankieren met smartphone of 
tablet zit in de lift. Nadat de thuis-
pc het bankloket jaren terug al 
van de troon stootte, heeft de 
smartphone het nu definitief 
overgenomen van de pc. Vorig 
jaar gebruikten al 3,1 miljoen 
Belgen een mobiele bank-app. Men 
verwacht dat er tegen het einde 
van dit jaar meer dan 4 miljoen 
mensen gebruik van maken. Niets 
kan dan ook op tegen het gemak 
van bankieren met de smartphone. 
Tijdens deze demonstratie zie je 
de apps van enkele grote banken 
in werking. Het aankopen op 
internet wordt niet besproken. 
Deze workshop richt zich tot 
gebruikers met Android tablet, 
Android smartphone, iPad of 
iPhone.

De Wattenfabriek i.s.m. Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender

Maandag 
2, 9, 16 en 23 maart 
19.30 u. tot 21.30 u.

Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven
www.vormingplusgent-eeklo.be
info.gent.eeklo@vormingplus.be
09 224 22 65 vermelding van 

codenummer: 20CF7911
Prijs: € 43 | € 32,50 | 

€ 21,50

https://astertechnics.be/
https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20oosterzele%20sierheesassortiment
http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Herzele%20bankieren%20smartphone
http://www.vormingplusgent-eeklo.be
mailto:info.gent.eeklo%40vormingplus.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20mondharmonica
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Omgaan met onze innerlijke 
criticus

We kennen hem allemaal: die 
innerlijke kritische stem in ons, 
die ons te pas en te onpas vertelt 
wat we verkeerd doen, hoe we 
het toch anders hadden moeten 
aanpakken, enz. Het is vaak de 
eerste stem die we horen als we 
’s morgens in de spiegel kijken. 
Die stem is vaak een bron van 
schaamte en zorgen, en vreet 
ook wel aan ons zelfvertrouwen. 
Dat heeft op die manier soms 
een negatief effect op ons 
functioneren en onze relaties.
Deze workshop wil helpen om 
de innerlijke criticus te leren 
herkennen en begrijpen. Tevens 
oefenen we hoe we op een goede 
manier met een ‘criticus-aanval’ 
kunnen omgaan, waardoor die 
stem, in plaats van een lastpost, 
net een meerwaarde wordt!

Lets komt naar Oosterzele!

Donderdag 
5 maart 2020 20 u.

Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven 
https://oosterzele.bibliotheek.be

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Gratis

Lets is een afkorting: Lokaal 
Economisch Transactie Systeem. 
Met andere woorden: het is een 
systeem waarbij mensen spullen, 
diensten en kennis ruilen zonder 
dat hier geld aan te pas komt.
Letsers zijn mensen die in 
elkaars buurt of regio wonen en 
met elkaar zaken doen, kennis 
doorgeven of materialen ‘te Lets’ 
aanbieden. 
Bv. naaiklusjes, in de tuin 
helpen, PC-kennis ter beschikking 
stellen, de tuin mee ontwerpen, 
babysitten, recepten delen, boeken 
delen, gebruiksmaterialen delen, 
boodschappen doen, …
In Merelbeke bestaat al enkele 
jaren een Lets groep. We willen 
deze groep graag uitbreiden zodat 
er een groot netwerk ontstaat. 
Er is ook interesse uit Melle en 
Oosterzele, dus breiden we onze 
regio vanaf het voorjaar van 2020 
uit met deze twee gemeenten. 
Tijdens het infomoment leggen we 
het systeem uit, daarna is er nog 
tijd voor vragen en een babbel. 
Toegang is natuurlijk gratis!

Donderdag 
5 en 12 maart

19.30 u. tot 21.30 u.

Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be

09 362 81 17 
bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: € 30

MAART

Jan Verheyen: Lights! Camera! Action! 

Aan de hand van de allerbeste quotes loodst filmkenner en regisseur 
Jan Verheyen je doorheen Hollywood en aanverwanten. Succesregisseur 
en mediafiguur Verheyen is je gids op een speelse en avontuurlijke 
ontdekkingsreis door de geschiedenis van de cinema, 100 jaar film in 
100 minuten. Luister en kijk naar de verhalen uit de pioniersjaren van 
Hollywood, krijg rode oortjes bij de extravagante excessen van exorbitante 
ego’s die met één film de producerende filmstudio’s aan de rand van het 
bankroet brachten, lach met de meest bizarre films uit de filmgeschiedenis 
en de strafste stoten van de kleurrijkste bewoners van filmland. Herleef de 
ups en downs van de Vlaamse film en ga samen met Jan op zoek naar de 
beste film aller tijden. 
Jan Verheyen regisseerde films als ‘Dossier K’, ‘Zot van A’, ‘Los’, ‘Team 
Spirit’, ‘Buitenspel’ en ‘Alles moet weg’. Hij presenteerde programma’s op 
Eén, Canvas, VTM en 2BE en is de immer welgezinde filmman in diverse 
radio- en televisieprogramma’s.

Organisatie
Bibliotheek De Fabriek i.s.m. CC De Fabriek

Dinsdag 
3 maart 2020  20 u.

CC De Fabriek
Fabrieksstraat 19, 

Sint-Lievens-Houtem

Tickets via 
www.sint-lievens-houtem.be/webshop

Prijs: € 12

https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20LETS
https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20oosterzele%20omgaan%20innerlijke%20criticus
http://www.sint-lievens-houtem.be/webshop 
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Zingen met je peuter

Kinderen houden van muziek. 
Denk hierbij niet alleen aan 
slaapliedjes. Ook kirren, wiegen, 
troosten, dansen, brabbelen, 
babbelen horen daar bij. We 
spelen in op de link tussen 
muzikale activiteiten en 
verschillende ervaringsgebieden 
zoals bewegen of taal. Want 
muziek stimuleert je kind op 
verschillende vlakken. Tijdens 
de workshop krijg je ideeën voor 
nieuwe muziekactiviteiten met 
je kind en hoe je hierin kunt 
differentiëren. 
Deze workshop voor ouders en 
kinderen van 2 jaar tot 4 jaar 
duurt max. 45 minuten. We 
werken in kleine groepjes van 
maximum 10 duo’s.

De Wattenfabriek i.s.m. Huis van het 
Kind Herzele en Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender

Zingen met je baby

Deze workshop voor ouders en 
kinderen van 0 tot 2 jaar duurt 
max. 45 minuten. We werken in 
kleine groepjes van maximum 10 
duo’s. 

De Wattenfabriek i.s.m. Huis van het 
Kind Herzele en Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender

Zaterdag 7 maart 2020
11 u. tot 12 u. 

De Wattenfabriek Herzele 
Inschrijven

www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30  
Prijs: € 3 per duo 
(kind + ouder)

Maandag 
9, 23 maart, 20 

april en 4, 25 mei en 8, 
22 juni 2020

19 u. tot 22 u. 
De Wattenfabriek Herzele 

Inschrijven
www.vormingplus-vlad.be 
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 
Prijs: € 154

€ 87 sociaal tarief

Je leert in deze cursus 
kleurrijke, lichte en smakelijke 
vegetarische maaltijden bereiden. 
De zeven granen en enkele 
aanverwanten staan centraal als 
voedingsmiddel. We verwerken 
ze met ingrediënten van het 
seizoen tot een volwaardige en 
smakelijke maaltijd. We gaan aan 
de slag met bekende en minder 
bekende groenten, verschillende 
plantaardige eiwitten en oliën, 
verse en gedroogde kruiden 
en specerijen, bindmiddelen 
en natuurlijke zoetmiddelen. 
De bereidingen zijn eenvoudig 
en toepasselijk in diverse 
gezinssituaties.
Deze activiteit is geschikt voor 
beginners en voor wie al wat 
ervaring heeft in de natuurlijke 
vegetarische keuken. De maaltijd 
met bio-ingrediënten is in de prijs 
begrepen. 

Bibliotheek De Wattenfabriek i.s.m. 
Vormingplus Vlaamse Ardennen-
Dender

De natuurlijke keuken: 
lekker vegetarisch koken 

Zaterdag 
7 maart 2020
10 u. tot 11 u.  

De Wattenfabriek Herzele 
Inschrijven

www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30  
Prijs: € 3 per duo 
(kind + ouder)

Burn-out en stress

Wat is burn-out precies? Welke 
impact heeft de ziekte op je 
lichaam, hersenen en mentale 
balans? Hoe herken je de 
signalen? Wat zijn de cijfers? Wie 
is vatbaar? Hoe werkt stress? 
De spreekster brengt inzichten 
in het veel besproken thema 
burn-out en ze geeft tips over 
hoe we ermee moeten omgaan 
in onze maatschappij. Ze zal na 
een inleidend gedeelte tijd maken 
voor vragen. 

Bibliotheek Lierde i.s.m. Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender

Donderdag 
5 maart 2020

20.00 u. tot 22.00 u. 
De Lier, Nieuwstraat 21  

Sint-Maria-Lierde  
Inschrijven

www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

 09 330 21 30 
Prijs: € 10 

€ 2 sociaal tarief

MAART

http://www.vormingplus-vlad.be 
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20herzele%20zingen%20met%20je%20baby
http://www.vormingplus-vlad.be 
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20herzele%20de%20natuurlijke%20keuken
http://www.vormingplus-vlad.be 
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Herzele%20zingen%20met%20je%20peuter
http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Lierde%20Burn%20out%20en%20stress
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Uitgroeien tot een jongvolwassene 
met een gezonde dosis 
zelfvertrouwen: dat is wat veel 
ouders hun kind toewensen. Maar 
helaas is dat niet voor elk kind 
even vanzelfsprekend. Wat als 
blijkt dat je kind een laag zelfbeeld 
heeft, gepest wordt of voortdurend 
zit te piekeren? Deze toegankelijke 
en praktische lezing geeft ouders 
de tools in handen om samen met 
hun kind te bouwen aan meer 
zelfvertrouwen. Stap voor stap leer 
je je kind opkomen voor zichzelf, 
met respect voor de grenzen van 
anderen.  De spreker Steven Gielis 
-  auteur van het gelijknamige 
boek - reikt handvaten aan die 
ouders toelaten om positief te 
handelen om zo richting te geven 
aan het leven van hun jonge 
kinderen.
Bibliotheek Geraardsbergen i.s.m. 
Huis van het Kind Geraardsbergen 

Dinsdag 10 maart
19.30 u. tot 21.30 u. 

Koetshuis, Abdijstraat 10, 
Geraardsbergen 

Inschrijven en tickets 
bib Geraardsbergen

https://geraardsbergen.bibliotheek.be 
Prijs: € 6 

€ 1,50 vrijetijdspas / sociaal 
tarief

Opvoeden tot zelf-
vertrouwen: lezing 
door Steven Gielis 
Voor ouders, 
leerkrachten en 
opvoeders van kinderen tot 12 jaar

Peter Verlinden over 
kinderen op de vlucht
Tussen de vluchtelingen die 
ons land opvangt, bevinden 
zich ook heel wat kinderen en 
minderjarigen. Zij ontvluchtten, 
al dan niet samen met hun 
ouders, conflictgebieden zoals 
Syrië, Afghanistan en Irak. 
Peter Verlinden maakt zich druk 
om het feit dat deze jongeren 
nauwelijks begeleiding en opvang 
krijgen. Zijn lezing is gebaseerd 
op de jongste gegevens over 
de vluchtelingencrisis en op 
de persoonlijke ervaring van 
zijn echtgenote, die hier zelf 
als vluchtelinge belandde in 
de nasleep van de Rwandese 
genocide. 

Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. 
Bibliotheek Oosterzele, Davidsfonds 
Oosterzele, Vlaams Fonds voor de 
Letteren

Dinsdag 10 maart 2020 
20 u. tot 21.30 u. 

Bibliotheek Oosterzele  
Inschrijven

www.vormingplusgent-eeklo.be
info.gent.eeklo@vormingplus.be

09 224 22 65 vermelding 
codenummer: 20AS7150  

Prijs: € 8 | € 6 | € 4  

MAART

Zondag 
15 maart 2020
14 u. tot 15.30 u. 

Jeugdcentrum De Spiraal
Zakkaai 29, Geraardsbergen

Prijs: € 2 
(ter plaatse te betalen)

Striptekenaar Tibo (Tim Bolssens) doorloopt met de kinderen het hele 
wordingsproces van een stripverhaal. Van het bedenken van een verhaal 
of stripfiguurtje, over de schetsen tot de afwerking en inkleuring. Maar 
het blijft niet bij theorie. Daarna kunnen de kinderen aan de slag en 
zelf een stripverhaal bij elkaar tekenen - onder het toeziend oog van 
de lesgever uiteraard, die met raad en daad bijstaat. Vanzelfsprekend 
mogen de eigen creaties mee naar huis genomen worden. 
Opgelet: zelf tekenpapier + (kleur)potloden meebrengen!

Een activiteit van bibliotheek Geraardsbergen i.s.m. het stripfestival 
Geraardsbergen en CC De Abdij

Workshop striptekenen   
voor kinderen van 9 tot 12 jaar

https://geraardsbergen.bibliotheek.be
http://www.vormingplusgent-eeklo.be
mailto:info.gent.eeklo%40vormingplus.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20peter%20verlinden
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Digistatie | Facebook 
en social media in 
verenigingen
Sociale media zijn ontstaan om 
persoonlijke netwerken op te 
zetten, maar ze worden nu ook 
veel door verenigingen gebruikt. 
Facebook is een sociaalnetwerksite 
waarop je communiceert met 
vrienden: je post berichten en 
reageert op berichten van anderen, 
al dan niet met een ‘vind-ik-leuk’. 
LinkedIn is een puur professioneel 
netwerk. Op Instagram en 
Pinterest deel je beeldmateriaal. 
Twitter is dan weer een vorm van 
microblogging, waarbij je korte 
berichtjes deelt met vrienden en 
experts. In deze demo tonen we 
wat het verschil is tussen al deze 
sociale media, hoe je ze kunt 
koppelen aan elkaar en wat de 
zinvolle toepassingen zijn voor 
verenigingen. 

Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. 
Bibliotheek Oosterzele, Erfgoed 
Viersprong

In een gelaagde tuin is 
de kruidvegetatie goed 
vertegenwoordigd. De 
kruidvegetatie bestaat uit onze 
eigen inheemse kruidachtigen 
in combinatie met het vaste 
plantenassortiment. Vaste planten 
die men kan kiezen in functie 
van bladvormen, bloei, vrucht of 
silhouet. Vele vaste planten zijn 
tevens goede bodembedekkers. 
En wat weet een goede tuinier: 
een licht dichte bodem = geen 
onkruid.
Na deze voordracht ga je zeker 
aan de slag met vaste planten en 
met kennis van de juiste plant op 
de juiste plaats.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Velt 
Land van Rhode

Het vaste plantenassortiment

Verborgen pareltjes van 
muziekcultuur 
We bezoeken het atelier van 
instrumentenmaker Piet Decalf. 
Sinds 2010 vond dit atelier 
zijn thuis op de historische 
kartuizersite in Sint-Martens-
Lierde. Het atelier is tegelijk 
ook een laagdrempelig museum 
waar Piet je binnenvoert 
in de wondere wereld van 
volksmuziekinstrumenten, 
houtbewerking en de gelaagdheid 
van het culturele erfgoed dat 
ons omringt. Je gaat naar huis 
met extra muzikale bagage, 
vederlicht!

Bibliotheek Lierde i.s.m. Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender

Een Brexit, wat nu?
EU-expert Europahuis Ryckevelde

In 2016 spraken de burgers van 
het Verenigd Koninkrijk zich in 
een referendum uit over een 
Brexit. Op 29 maart 2019 zouden 
ze uit de Europese Unie stappen, 
met of zonder akkoord. Maar dat 
gebeurde niet, en het Verenigd 
Koninkrijk kreeg al enkele 
malen uitstel. Hoe verlopen de 
onderhandelingen? Wat zijn de 
mogelijke scenario’s en vooral: 
wat zijn de gevolgen voor ons? 
De EU-expert van het Europahuis 
bespreekt de Brexit op een 
interactieve manier, doorspekt 
met weetjes, sprekende beelden 
en voorbeelden.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA-
Academie Merelbeke-Oosterzele

Donderdag 
12 maart 2020 

14.30 u. tot 17 u. 

Bibliotheek Oosterzele 

Inschrijven niet nodig 

Prijs: € 5 bib- of OKRA-leden
€ 6 voor niet-leden

Maandag 
16 maart 2020 
19 u. tot 22 u.  

Bibliotheek Oosterzele  
Inschrijven

www.vormingplusgent-eeklo.be
info.gent.eeklo@vormingplus.be
09 224 22 65 vermelding van 

codenummer: 20DM7220  
€ 10 | € 7.50 | € 5

Dinsdag 
17 maart 2020

19.30 u. tot 22 u. 
Bibliotheek Oosterzele  

Inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be 

Prijs: € 5 (Velt-leden)
€ 10 (niet-leden)

Zaterdag 
21 maart

10.00 u. tot 11.30 u.  
Instrumentenatelier / mini-MIM, 

Kartuizerstraat 13
Sint-Martens-Lierde 

Inschrijven
www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be 

09 330 21 30 
Prijs: € 10

€ 2 sociaal tarief

MAARTMAART

http://www.vormingplusgent-eeklo.be
mailto:info.gent.eeklo%40vormingplus.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20digistatie
https://oosterzele.bibliotheek.be 
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20vaste%20plantenassortiment
http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be%20?subject=inschrijving%20bib%20Lierde%20verborgen%20pareltjes%20muziekcultuur


20 21

Aperitieflezing: 
’Kongokorset door’ Herlinde 
Leyssens

Zondag 
29 maart 2020
10 u. tot 12 u. 

De Wattenfabriek Herzele 
Inschrijven

www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30  
Prijs: € 5 

(inclusief drankje) 

Herlinde Leyssens heeft zich 
gewaagd, op historische feiten 
gebaseerd, een boek te schrijven 
over de vrijgevochten Gabriëlle 
Deman die ervan droomde naar 
Kongo te reizen. Vanuit Gabriëlle 
’s brieven, dagboeken, foto’s 
(gevonden in het Afrikamuseum 
uit Tervuren) en een degelijke 
research wist zij een boeiend 
debuut te schrijven. Het boek is 
opgebouwd uit twee delen. In 
deel één leren we de hoofdfiguur 
Gabriëlle Deman beter kennen 
en in deel twee haar Kongo-
avontuur.
De Wattenfabriek initieert 
aperitieflezingen op zondag. In 
geval van succes kunnen we nog 
meer smaakmakers aanbieden. 

Alleen 
met jou 
Lezing met 
Rika Ponnet

Rika Ponnet komt naar Oosterzele 
om haar laatste, baanbrekende 
boek Alleen met jou voor te 
stellen. Hierin houdt ze een 
opvallend pleidooi voor ‘de 
terugkeer van de romantische 
liefde’. In de liefde zijn we 
vandaag vrijer dan ooit, en toch 
zijn we collectief bang. Bang 
om gekwetst of niet gezien 
te worden. We hopen dat een 
rationele en wetenschappelijke 
benadering van de liefde onze 
redding zal zijn. Als we maar 
verstandig een partner kiezen, 
dan komt het goed. Of toch niet? 

Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. 
bibliotheek Oosterzele

Donderdag 
26 maart 2020 

19.30 u. tot 21.30 u. 
Bibliotheek Oosterzele  

Inschrijven
www.vormingplusgent-eeklo.be
info.gent.eeklo@vormingplus.be
09 224 22 65 vermelding van 

codenummer: 20PW7289 

Prijs: € 8 | € 6 | € 4  

copyright foto: 
Carmen Devos

MAART

MAART

MAART

http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Herzele%20Herlinde%20Leyssens
http://www.vormingplusgent-eeklo.be
mailto:info.gent.eeklo%40vormingplus.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20Rika%20Ponnet
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3e Quiz Me Bib 
De 3e editie van de bibliotheekquiz 
laat de breinen van de deelnemers 
knetteren en vult CC De Fabriek met 
zuchten van Aha-erlebnissen.
4 deelnemers per ploeg. De opbrengst 
van de toogwerking gaat 
 naar een goed doel. 

Organisatie 
bibliotheek De Fabriek

Eva Daeleman: Omdat het kan 

‘Omdat het kan’. Zo luidt de titel van Eva’s 
derde boek (2018). Het boek en deze keynote 
zijn een praktische gids voor het leven.
Een meeslepende getuigenis over willen en niet 
moeten, over grenzen opzoeken en grenzen 
respecteren. Over een leven waarin je zelf je 
weg uitstippelt en zelf een eigen leven creëert 
en niemand achternaloopt. Een tocht waarin je 
je eigen verwachtingen volgt en niet die van 
anderen. Een wegwijzer naar veerkracht en 
levenslust. Een handleiding naar de ontdekking 
van een ander leven. Gewoon, omdat het kan.
Eva Daeleman was radio- en tv-
presentatrice en omroepster. 
Ondertussen gaf ze haar leven een 
andere wending en heeft ze als yogi en 
bewustzijnscoach Studio Stil opgericht. 
Ze is ook nog columniste voor Steps 
magazine, We Assist You en Bloom. 

Organisatie bibliotheek De Fabriek 
i.s.m. CC De Fabriek

Vrijdag 17 april 2020 - 1ste vraag 20 u.
CC De Fabriek Fabrieksstraat 19

Sint-Lievens-Houtem
Inschrijven verplicht

bibliothecaris@sint-lievens-houtem.be
Prijs: € 20 per ploeg

Dinsdag 
21 april 2020 20 u.

CC De Fabriek, Fabrieksstraat 19, 
Sint-Lievens-Houtem
Inschrijven en tickets

www.sint-lievens-houtem.be/
webshop

Prijs: € 12 

Windows 10
In een 7-tal sessies en 1 workshop 
bespreken we het Windows 10 
besturingssysteem van Microsoft. 
Stap voor stap leren we alle 
aspecten van Windows 10 kennen.
Iedere sessie wordt er een 
theoretische presentatie gegeven 
op scherm, met telkens een 
oefening erbij. Als afsluiter van 
iedere sessie worden een aantal 
losse oefeningen gegeven over de 
totale leerstof heen. 
Dit alles krijgt dan nog een 
sausje van tips om beter en 
sneller te werken, en in de laatste 
sessie gaan we wat dieper in op 
persoonlijke vragen en oefeningen. 
De inschrijving is pas definitief 
na betaling aan de balie van de 
bib. In de prijs is een cursusboek 
inbegrepen.

Woensdag 8, 15, 
22 en 29 april + 6, 13, 

20 en 27 mei 2020
9 u. tot 11.30 u.

Bibliotheek Oosterzele
Inschrijven 

https://oosterzele.bibliotheek.be
09 362 81 17

bibliotheek@oosterzele.be
Prijs: € 60 (cursusboek 

inbegrepen)

Maandag 6 april
woensdag 8 april 
9.30 u. tot 12 u.

Bibliotheek Geraardsbergen
Inschrijven

www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30
Prijs: € 24 

€ 5 sociaal tarief 

Inleiding portretfotografie 
Als we fotograferen maken we het 
meest van al foto’s van mensen. 
En tegelijk is onze medemens een 
behoorlijk uitdagend onderwerp. 
In deze korte cursus leer je hoe 
je met het aanwezige licht een 
mooie portretfoto maakt. We 
hebben het over licht, standpunt, 
achtergrond, pose, ... Niet enkel 
een theoretische uiteenzetting 
maar je gaat ook zelf aan de slag 
met je toestel. Afwisselend krijg 
je de rol van fotograaf en model. 
Ook nabewerking komt beknopt 
aan bod. Breng je spiegelreflex- 
of systeemcamera mee met volle 
batterij en lege geheugenkaart!

Een activiteit van bibliotheek 
Geraardsbergen i.s.m. Vormingplus-
Vlaamse Ardennen

APRIL

mailto:bibliothecaris%40sint-lievens-houtem.be?subject=inschrijving%20QUIZ%20ME%20BIB
http://www.sint-lievens-houtem.be/webshop 
http://www.sint-lievens-houtem.be/webshop 
https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20windows%2010
http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Geraardsbergen%20portretfotografie
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Bezoek aan het 
Muziekinstrumenten-
museum Brussel

Het Muziekinstrumentenmuseum 
(MiM) is een bezoek waard! 
De 1200 tentoongestelde 
instrumenten, oud en nieuw 
en uit alle delen van de 
wereld, nemen je mee op 
een reis doorheen ruimte en 
tijd. Onze gids is Piet Decalf, 
zelf instrumentenbouwer en 
-verzamelaar. Hij toont jou de 
collectie op een actieve manier 
en met veel achtergrondkennis. 
Ook het gebouw waar het MIM 
gevestigd is, is op zich al een 
bezienswaardigheid! Afspraak aan 
de ingang van het MIM, Hofberg 2 
Brussel.

Route 42 i.s.m. Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender

Portretfotografie ... met 
aanwezig licht
Samen met portretfotograaf 
Lukas Roels exploreer 
je de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het genre, 
van groepsfoto tot zelfportret. 
Een korte historische introductie 
toont de evolutie van het portret: 
van de pioniersjaren van de 
fotografie tot de selfiecultuur 
van nu. Maar de nadruk ligt op 
het zelf doen: via uitdagende 
thuisopdrachten en de bespreking 
ervan kom je tot indringende 
portretten. Gaandeweg leer je 
jouw persoonlijke beeldtaal te 
ontwikkelen. Je werkt steeds 
met aanwezig licht in binnen- 
en buitenlocaties en hebt dus 
geen extra accessoires nodig. 
Voorkennis: je bent vertrouwd 
met het instellen van diafragma 
en sluitertijd en hebt zicht op 
de effecten daarvan. Breng 
je fototoestel, oplader en 
handleiding mee.

Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. 
bibliotheek Oosterzele

Zaterdag 
25 april 2020

10.00 u. tot 11.30 u.
Muziekinstrumentenmuseum 
Brussel, Hofberg 2, Brussel

Inschrijven
www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30
Prijs: € 15

€ 8 sociaal tarief

Maandag 
27 april

4, 11, 18 en 25 mei
19.30 u. tot 21.30 u.
Bibliotheek Oosterzele 

Inschrijven
www.vormingplusgent-eeklo.be
info.gent.eeklo@vormingplus.be

09 224 22 65 met vermelding van 
codenummer: 20DM7184 

Prijs: € 54 | € 40.50 | 
€ 27

Wandelen met een app 

Voor fervente stappers én voor 
occasionele wandelaars zijn er 
tal van apps die een meerwaarde 
bieden als je erop uit wil trekken. 
Tijdens deze workshop bespreken 
we een app met digitale kaarten 
en een wandelplanner. We 
installeren en testen een paar 
apps op ons eigen toestel. Als het 
weer het toelaat maken we een 
korte zelfgemaakte wandeling in 
de buurt.
Breng je smartphone of 
iPhone met opgeladen batterij 
en toebehoren mee. Deze 
activiteit is minder geschikt voor 
gebruikers van tablet of iPad.

Bibliotheek De Wattenfabriek i.s.m. 
Toerisme Herzele en Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender

Donderdag 
23 april 2020

13.30 u. tot 16 u.
De Wattenfabriek Herzele

Inschrijven
www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30
Prijs: € 12

€ 2,50 sociaal tarief

Woensdag 
22 en 29 april, 6 en 13 

mei 2020
19.30 u. tot 22.00 u.

Bibliotheek Lierde
Inschrijven

www.vormingplus-vlad.be 
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30
Prijs: € 48

€ 10 sociaal tarief 

Je zangstem ontdekken

Denk je dat je niet goed 
kan zingen? Door de juiste 
opwarmings- en stemoefeningen 
én door aandacht voor je houding 
schep je de beste voorwaarden 
om je stem goed te laten klinken. 
We besteden daarbij aandacht aan 
de zang- en spreekstem van elke 
deelnemer afzonderlijk. Daar komt 
theorie bij kijken. Je leert je stem 
zo te gebruiken dat je problemen 
met je (spreek)stem voorkomt. En 
je leert zekerder en beter zingen. 
Noten hoef je niet te kunnen lezen.

Bibliotheek Lierde i.s.m. Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender

APRIL

http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Lierde%20bezoek%20aan%20muziekinstrumentenmuseum
http://www.vormingplusgent-eeklo.be
mailto:info.gent.eeklo%40vormingplus.be?subject=inschrijving%20bib%20oosterzele%20portretfotografie
http://www.vormingplus-vlad.be
http://www.vormingplus-vlad.be 
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Lierde%20je%20zangstem%20ontdekken
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‘Thinking out of the box’ … creatief denken!

Doorheen ons leven ontwikkelen we bepaalde denkpatronen. Ze vormen 
onze veiligheid, onze houvast in de manier waarop we plannen maken, 
dingen realiseren, …
Soms botsen we op de grenzen van deze denkpatronen, en dit vaak 
in crisismomenten: we worden geconfronteerd met een probleem 
en geraken er niet uit met onze 
vertrouwde bagage.
Deze workshop reikt een aantal 
praktische tools aan om op een 
aangename en vooral creatieve 
manier onze ‘denktank’ te verruimen! 
Ze willen bijdragen tot een ruimere 
blik en meer oplossingsgerichte 
acties, ook en vooral in moeilijke 
periodes.

Dinsdag 28 april en 5 mei 2020
19.30 u. tot 22.00 u.

Bibliotheek Lierde
Inschrijven

www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30
Prijs: € 24

€ 5 sociaal tarief

Workshop muziek beheren 
Alles over streamen en beheren van muziek

Voordracht Zelf zaden telen
Op 7 mei komt Jos Van Hoecke vertellen hoe je zelf biologische zaden 
teelt. We krijgen een blik in deze wondere wereld. 
Die avond krijg je meer inzicht in de betekenis van begrippen zoals 
zaadvaste rassen, biologisch geteelde zaden en hybride zaden. Het 
verschil tussen éénjarige en tweejarige planten, zelfbestuiving en 
kruisbestuiving. Je komt te weten wat goed zaad is en waaraan dit 
zaad moet voldoen. Voor welke soorten het haalbaar is om zelf zaden 
te winnen en hoe je zaden laat afrijpen, drogen en “schonen”. Er 
komen enkele groenten en kruiden aan bod; deze worden van begin 
tot einde gevolgd. 

Bibliotheek Zottegem i.s.m. Velt

Zo werkt de zadenbib

Donderdag
7 mei 2020

19.30 u. tot 22 u.

Bibliotheek Zottegem

Meer info in bibliotheek Zottegem 
bibliotheek@zottegem.be 

09 364 64 11

Het principe is heel 
eenvoudig: vanaf de 
lente kan je als lener in 
bibliotheek Zottegem gratis 
zaden lenen. In ruil vraagt 
de bib jou om zelf zaden te 
oogsten en een deel terug 
te schenken aan de bib. 
Een zadenbib wil de traditie 
van zaden kweken en delen 
in ere houden en een kans 
bieden aan tuiniers om hun 
kennis met elkaar delen.

Donderdag 
30 april + 7 mei

19.30 u. tot 21.30 u.
Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven 
https://oosterzele.bibliotheek.be

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: € 30

Je muziek digitaal beluisteren en beheren heeft zo zijn 
voordelen. Wanneer je collectie groeit kan het wel een 
uitdaging worden om terug te vinden wat je zoekt. Tijdens 
deze tweedaagse workshop leer je enerzijds hoe je op de 
klassieke manier je muziekbestanden kan organiseren en 
beluisteren. Anderzijds maak je kennis 
met de muziekstreaming dienst van 
Spotify. Uiteraard gaan we ook in op 
de voordelen en nadelen van het lokaal 
bijhouden van muziek tegenover een 
online streamingdienst. Je gaat zelf aan 
de slag met je tablet en/of laptop, al 
zijn niet alle functies mogelijk op beide 
types toestellen.
Breng dus zeker je tablet, smartphone 
of laptop mee met volle batterij. Deze 
activiteit richt zich tot mensen die al 
vlot met hun toestel kunnen omgaan.
Bibliotheek Lierde i.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender

VOORJAAR / MEIAPRIL

http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Lierde%20muziek%20beheren
mailto:bibliotheek%40zottegem.be%20?subject=inschrijving%20bib%20zelf%20zaden%20telen
https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20thinking%20out%20the%20box
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Lezing over de historische 
thriller van Johan Op De Beeck: 
‘Het complot van Laken’  

Luc Janssen | Backstage stories

Donderdag 
14 mei 2020, 20 uur

Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: € 6 leden
€ 8 niet-leden

Luc “lux” Janssen woekert nu al 40 jaar weelderig in de tegencultuur. 
Ooit voedde hij in zijn eentje rock-minnend Vlaanderen en Nederland 
op met het programma Domino. Voor VPRO maakte hij spijkerharde 
radio met o.a. Semtex Cyberradio, Frontlijn en De Moordlijst: cutting 
edge muziek uit de industriële onderbuik van de pop. Ondertussen 
bij Studio Brussel Krapuul de Lux, Mish Mash en andere trashradio. 
Janssen werd opgevist door Canvas waar hij zich met z’n 
praatprogramma LUX XL ontpopte tot culturele knuffelbeer.  De 
laatste jaren bezette Luc Janssen op hoogst persoonlijke wijze 
de radiostudio van Radio 1 met Retro en is hij de vaste stem van 
de onvolprezen documentairereeks Belpop. Al vele hete zomers 
presenteert hij op geheel eigen wijze Rock-Werchter en Pukkelpop.
Vandaag is Janssen met pensioen, tijd dus om terug te blikken op 
de vele interviews met pop- en rockartiesten. Ontmoetingen: van 
Marianne Faithfull tot Nick Cave. Seks, drugs en veel rock’n roll 
inside stories. Het slipje van Courtney 
Love, het lief van Coldplay … Wat gebeurt 
er achter dat grote podium? Luc geeft een 
unieke inkijk in het backstage gebeuren 
van Pukkelpop en Werchter. 
Kortom, alles wat u altijd al had vermoed 
maar nooit durfde te vragen. En als het 
niet waar is, is het toch maar een mooi 
verhaal.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Culturele Kring 
Land van Rode

Woensdag
13 mei 2020, 20 u.

O.C. De Lier, Nieuwstraat 21, 
Sint-Maria-Lierde

Inschrijven en tickets 
in bibliotheek Lierde 

https://lierde.bibliotheek.be/
Prijs: € 7

Johan Op De Beeck, bekend 
van zijn boeken over Napoleon 
en Lodewijk XIV, schreef in 
2019 zijn eerste roman: een 
historische natuurlijk, over 
Leopold III. En over de kapper 
van zijn moeder, die de koning in 
volle oorlogstijd een belangrijke 
brief moest overhandigen. Als 
televisiejournalist legde Johan 
Op de Beeck zich erop toe 
om moeilijke maar relevante 
onderwerpen op toegankelijke 
en bevattelijke wijze te vertellen. 
Bovendien is hij een meeslepend 
en gepassioneerd verteller. In zijn 
verhalen krijgen historische figuren 
een menselijk gezicht, hij ontrafelt 
politieke intriges en onthult de 
consequenties van de geschiedenis 
voor onze hedendaagse tijd. Een 
geschiedenisles 
zoals u ze nog nooit 
gehoord heeft …

Bibliotheek Lierde 
i.s.m. Cultuurdienst/
cultuurraad Lierde en 
Route42

MEI

Het strijdtoneel van Europa. 
Geschiedenis van de 
Zuidelijke Nederlanden 
(1648-1815)
Prof. Em. Edward De Maesschalck
In de periode van 1648 
(Vrede van Munster) tot 1815 
(Waterloo) leefden de Zuidelijke 
Nederlanden achtereenvolgens 
onder Spaans, Oostenrijks 
en Frans bewind. Er werd in 
onze contreien ontzettend 
veel gevochten en vooral de 
Fransen onder Lodewijk XIV, 
Lodewijk XV en Napoleon 
maakten het bijzonder bont. 
Maar ondanks zoveel ellende 
bleef de bevolking groeien, 
werden fraaie woningen, kerken 
en kastelen gebouwd, kanalen 
aangelegd, bloeide de kant- en 
katoenindustrie, ontstonden de 
eerste steenkoolmijnen en werd 
de intensieve landbouw een 
voorbeeld voor geheel Europa. 
De veerkracht van de bevolking 
bleef ongebroken. 

Bibliotheek Oosterzele 
i.s.m. Heemkundige 
Kring Land van Rode

Donderdag 
28 mei, 20 u.
Bibliotheek Oosterzele

Inschrijven
https://oosterzele.bibliotheek.be

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Prijs: € 5

https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20Oosterzele%20lezing%20Luc%20Janssen
https://lierde.bibliotheek.be/
https://oosterzele.bibliotheek.be
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=inschrijving%20bib%20oosterzele%20stijdtoneel%20van%20europa
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Huisapotheek met 
zomerbloeiers  
Wat staat er op de kruidenplank 
bij maagpijn of buikgriep? Met 
welke kruiden ondersteun je 
gal en lever? Hoe bereid je 
een zalf voor insectenbeten? 
Welke infusie maak je om het 
hart aan te sterken? Tijdens 
een boeiende kruidenavond 
ontdek je natuurlijke middelen 
tegen allerlei zomerkwalen. 
We bespreken diverse planten 
die in de huisapotheek niet 
mogen ontbreken. Daarnaast 
gaan we ook praktisch aan 
de slag en maken enkele 
waardevolle kruidenbereidingen. 
Een siroopflesje van ca. 150 
ml meebrengen. Kost van 
de ingrediënten is in de prijs 
inbegrepen.

Bibliotheek Lierde i.s.m. Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender

Donderdag 
4 juni 2020

13.30 u. tot 16 u.

Bibliotheek Geraardsbergen

Inschrijven
www.vormingplus-vlad.be
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30

Prijs: € 12
€ 2,50 sociaal tarief

Hoe je muziek beheren? Digitaal fotografiekamp 
Voor kinderen van 10-15 jaar

Maandag 
6 juli t.e.m. 

vrijdag 10 juli 2020
9 u. tot 16 u.

Fablab Astertechnics, Diebeke 21, 
Geraardsbergen

Inschrijven
https://astertechnics.be/

Prijs: € 215  (materiaal 
en tussendoortje 

inbegrepen)

We starten met de technische eigenschappen van het fototoestel zelf: hoe 
werkt het diafragma, wat is ISO, enz… We gaan terug in de tijd om uit te 
zoeken hoe de eerste fototoestellen werkten. We maken zelf een camera 
obscura, zowel in het groot (de volledige ruimte van het fablab) als in een 
kleine doos. De geheimen van een goede belichting komen aan bod. Naast 
fotograferen van mensen (hoe laten we een model poseren?), gaan we ook 
op stap in de buurt om foto’s te maken, zowel in een bos als op een terrein 
vol oude machines. We laten werken met kleur en water. En hoe kan je 
het best snelle bewegende personen of objecten fotograferen? Tenslotte 
is er ook het digitale aspect, want wie wil nu zijn foto’s niet bewerken op 
computer?! Hoe doen we dat, welke softwarepakketten bestaan er? Na 
het maken en bewerken van een foto, tonen we hoe deze kan gedrukt 
worden op een T-shirt of een katoenen tas. Het technische aspect van 
het bedrukken van stoffen wordt uitgelegd. En: Phablabs 4.0 komt een 
‘lenticulaire’ workshop geven. Wat dat is? 
Kom het ontdekken, jullie zullen niet 
ontgoocheld zijn! Tot slot wordt een selectie 
van de genomen en bewerkte foto’s voor 
ouders en familie gepresenteerd tijdens 
een afsluitend evenement. Deze workshop 
neemt 5 dagen in beslag. Begeleid door 
Lisa Bilterijst.

Opgelet: eigen fototoestel en dagelijks een 
lunchpakket meebrengen!

Een activiteit van bibliotheek Geraardsbergen 
i.s.m. Fablab Astertechnics

Woensdag 
10 juni 2020

19.00 u. tot 22.00 u. 

Bibliotheek Lierde

Inschrijven
www.vormingplus-vlad.be 
vlad@vormingplus-vlad.be

09 330 21 30

Prijs: € 15
€ 7 sociaal tarief

Je muziek digitaal beluisteren en 
beheren heeft zo zijn voordelen. 
Wanneer je collectie groeit kan 
het wel een uitdaging worden 
om terug te vinden wat je zoekt. 
Dit informatiemoment toont een 
aantal mogelijkheden om door het 
muzikale bos de bomen te blijven 
zien. We tonen je hoe je muziek op 
je computer, tablet of smartphone 
via een online streamingdienst 
kan organiseren. Uiteraard gaan 
we ook in op de voordelen en 
nadelen van het lokaal bijhouden 
van muziek tegenover een 
online streamingdienst zoals 
Spotify of Deezer. Verwacht geen 
gedetailleerde handleidingen of 
stappenplannen maar eerder een 
overzicht van wat mogelijk is.

Een activiteit van bibliotheek 
Geraardsbergen i.s.m. Vormingplus-
Vlaamse Ardennen

http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Geraardsbergen%20hoe%20je%20muziek%20beheren
https://astertechnics.be/
http://www.vormingplus-vlad.be
mailto:vlad%40vormingplus-vlad.be?subject=inschrijving%20bib%20Lierde%20huisapotheek
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Heb je een probleem met Word, 
Excel, Powerpoint? Lukt het niet 
de instellingen van je smartphone 
of tablet goed te krijgen? Voor 
al je ICT-vragen en problemen 
kun je terecht in de bib van 
Geraardsbergen.

STARTCURSUS VOOR 
ANDROID-SMARTPHONE 
OF -TABLET 

DIGITAAL VRAGENUURTJE 
Elke maandag 
van 15 tot 17u 

en elke dinsdag van 10 tot 12u
en na afspraak

Bibliotheek Geraardsbergen

Inschrijven hoeft niet

Prijs: gratis

Vanaf eind januari 2020 
op donderdag 

9.30 u. tot 11.30 u.
Bibliotheek Geraardsbergen

Inschrijven 
in bibliotheek Geraardsbergen 

054 43 72 30
Prijs: € 25

In plaats van de traditionele 
computercursus organiseert de 
bib van Geraardsbergen een 
beginnerscursus voor gebruikers van 
een Android-smartphone of -tablet. 
Eén cursus neemt 5 wekelijkse 
lessen van 2 uur in beslag. Meer 
Inlichtingen in de bib. Opgelet: deze 
cursus is niet voor iPhone- of iPad-
gebruikers!

Iets opzoeken op internet, een e-mail 
versturen, een word-document 
maken, …  je kan er al een beetje 
mee overweg, maar je zit nog met 
concrete vragen. Kom dan naar onze 
lessen computerhulp rond één bepaald 
onderwerp.
Je krijgt een  duidelijke uitleg, je 
gaat zelf aan de slag én vooral, er is 
ruimte om je vragen te stellen. Bij voorkeur 
eigen laptop (met de nodige programma’s) 
meebrengen.
Interesse in één van onderstaande thema’s … 
geen enkel probleem!
Inschrijven kan per les!

Maandag 17 februari 2020 : Word
Maandag 2 maart 2020 :  Word
Maandag 16 maart 2020 :  Word en Excel
Maandag 30 maart 2020 :  Excel
Maandag 14 april 2020 :  Veilig zoeken ophet web
Maandag 27 april 2020 :  Gebruik van e-mail
Maandag 11 mei 2020 :  Hoe maak ik een account aan en gebruik ik 
    online formulieren
Maandag 25 mei 2020 :  Online bestellingen plaatsen en betalen

COMPUTERHULP VOOR BASISVAARDIGHEDEN

Op maandag
9:30 tot 11:30

Bibliotheek Lierde
Inschrijven 

bibliotheek@lierde.be
055 42 84 34

Prijs: € 4 per les

DOORLOPEND DIGITAAL AANBOD

Eerste donderdag 
van de maand
18u. tot 19u.

Bib De Wattenfabriek Herzele
Info: fablib@herzele.be

Gratis

Heb je vragen over je nieuwe iPad, 
smartphone, laptop of misschien 
zelfs smartwatch? Kom naar het 
digitaal infopunt in de bibliotheek.
Drie vrijwilligers zullen proberen 
om je verder te helpen en samen 
te zoeken naar een oplossing. 

DIGITAAL INFOPUNT

De bibliotheek in De Wattenfabriek 
beschikt over een eigen Fablib 
(Fablab in de bib). Het Fablib 
staat open voor creatievelingen 
of nieuwsgierigen die op zoek zijn 
naar de gepaste machines om 
een project uit te werken. Steek 
je handen uit de mouwen, neem 
de handleiding erbij en ga op 
ontdekking. Momenteel bestaat 
het Fablib uit een 3D-printer, 
vinylcutter, naaimachine, 
Samlabs en micro:bits. Er zijn 
ook enkele pc’s. De nodige 
verbruiksmaterialen (bv. vinyl, 
flockfolie, filament voor 3D 
printer,…) zijn aan de balie te 
koop. Je mag uiteraard ook 
je eigen laptop en materialen 
meebrengen.

Iedere woensdagnamiddag 
(niet in de schoolvakanties)

14u. tot 16u.
Bib De Wattenfabriek Herzele

Info: fablib@herzele.be
Gratis

FABLIB

mailto:bibliotheek%40lierde.be?subject=inschrijving%20bib%20computerhulp%20voor%20basisvaardigheden
mailto:fablib%40herzele.be?subject=
mailto:fablib%40herzele.be?subject=
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CODERDOJO
CoderDojo is een beweging die kinderen 
en jongeren tussen 7 en 17 jaar wil leren 
programmeren. Apps ontwikkelen, websites 
ontwerpen, games bedenken, robots in elkaar 
knutselen, … alles wat te maken heeft met ICT en elektronica kortom. De 
kinderen leren op een speelse en ongedwongen manier onder leiding van 
volwassen en bekwame mentors. Er is geen voorkennis nodig. Wel breng 
je bij voorkeur je eigen laptop mee (heb je geen laptop, geen nood, je kan 
er één gebruiken van de bib). Ben je jonger dan 12 jaar? Dan moet je een 
volwassen begeleider meebrengen (die mag de workshop volgen, maar 
moet niet).

DOORLOPEND DIGITAAL AANBOD

Zaterdagen 
18 januari, 

15 februari, 21 maart, 18 april, 
16 mei, 20 juni
9.30 u. tot 12 u. 

Bibliotheek Zottegem
Inschrijven 

http://zottegem.coderdojobelgium.be/
Gratis

Tweewekelijks op woensdag
15 u. tot 16 u.

Bibliotheek Zottegem
Meer info in bibliotheek Zottegem 

bibliotheek@zottegem.be 
09 364 64 11

Gratis 

Zaterdagen 
25 januari,22 februari, 

28 maart, 25 april en 23 mei
10 u. tot 13 u.

Bibliotheek Geraardsbergen
Voor elke Dojo moet je

je afzonderlijk inschrijven 
http://bib.geraardsbergen.be

Gratis

DIGIDOKTER

Heb je een probleem met je pc, tablet of smartphone? Lukt het niet om 
een app te installeren? Om een account op Facebook, Skype of Twitter aan 
te maken? Om de instellingen van je toestel goed te krijgen? Je weet niet 
hoe je die vakantiefoto moet bewerken, of die berekening in Excel maken?

Je kan in de bib terecht voor de oplossing!

Op maandag van 14 tot 17 uur staat 
een IT-deskundige voor je klaar om je 
te helpen.

Bibliotheek Oosterzele
Maak vooraf een afspraak!

09 362 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

Gratis 

DOORLOPEND AANBOD - SAMEN LEZEN EN SPREKEN

Kruip gezellig in het voorleesschuurtje 
voor het voorleesuurtje!
Tweewekelijks op woensdagnamiddag 
komen er één of twee voorleesdames 
langs, om de kinderen te verwennen met 
prachtige verhalen.
Vaak worden deze afgewisseld met een 
knutsel- of kleuractiviteit. 

VOORLEESUURTJE 
ZOTTEGEM

WEKELIJKS VOORLEESUURTJE OOSTERZELE
Elke zaterdag 

van 10.30 u. tot 11.30 u. 
(niet in vakantieperiodes)

Bibliotheek Oosterzele
Prijs: gratis

Voor alle kinderen met luistergrage 
oortjes vanaf ± 4 jaar.

LEESKRING LIERDE

6 keer per jaar 
op dinsdagavond
Bibliotheek Lierde

Info in bibliotheek Lierde 
055 42 84 34

Gratis

Vind je het jammer om een boek na het lezen gewoon terug weg te 
leggen? Deel je  graag leeservaringen en –ideeën met anderen? Kom 
dan zeker eens langs op één van onze leeskringavonden. Een zestal 
keer per jaar bespreken we een bijzonder boek. We praten erover in een 
ontspannen sfeer, waar leesplezier belangrijker is dan literaire kennis. 
Samen gaan we dieper in op de thema’s van het gelezen boek en ontdek 
je ongetwijfeld nieuwe invalshoeken en verrassende meningen. Ook 
leestips worden gedeeld, dus je keert 
steeds huiswaarts met nieuwe ideeën.

http://zottegem.coderdojobelgium.be/ 
http://bib.geraardsbergen.be 
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=afspraak%20Digidokter
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Samen een boek bespreken is verrijkend. Je komt in contact met andere 
invalshoeken dan de jouwe. De bib van Geraardsbergen heeft een 
leesgroep die ongeveer om de zes weken 
samenkomt om van gedachten te wisselen 
over een boek. Wil je erbij zijn? Contacteer 
ons! Bijwonen van de leesgroep is 
uiteraard gratis. De te lezen boeken 
worden door de groep zelf gekozen, 
iedereen kan suggesties doen.

BESPREEK SAMEN EEN BOEK IN ONZE LEESGROEP

Om de 6 weken
20 u. tot 22 u.

Bibliotheek Geraardsbergen
Info in bib Geraardsbergen 

054 43 72 30
Gratis

BIBCLUB HERZELE
De bib is meer dan boeken alleen! Het 
is ook een plek om elkaar te ontmoeten, 
een lekkere fair-trade koffie te drinken, 
een babbeltje te slaan, iets bij te leren, … 
Kortom, de plaats om een keertje buiten 
te komen en eens iets anders te beleven. 
Zin? We organiseren iedere 2de donderdag van de maand de bibclub. 
Wij zorgen voor een warme ontvangst, een kopje koffie, een rondleiding, 
laatste nieuwtjes, … De ene keer komt er een verteller voorlezen, de 
andere keer beluisteren we samen een luisterboek, … Spreek af met je 
buren, familie, vriend of vriendin en sluit aan. Iedereen welkom!

2de donderdag 
van de maand 
15u. tot 17u.

Bib De Wattenfabriek Herzele
wattenfabriek@herzele.be

Gratis

DOORLOPEND AANBOD - SAMEN LEZEN EN SPREKEN

LEESKRING OOSTERZELE Bibliotheek Oosterzele
Meer inlichtingen 

in bibliotheek Oosterzele 
093 62 81 17

Gratis

Onze leeskring staat garant voor verrijkende 
leeservaringen en boeiende gesprekken! We 
kiezen uit het beste wat de hedendaagse 
literatuur te bieden heeft en brengen 
daarnaast een klassieker onder de aandacht. 
Vijf keer per jaar komen we samen om de boeken te bespreken.

LEESGROEP VOOR ANDERSTALIGEN

Elke vrijdag 
13 u. tot 15u.

Bibliotheek Geraardsbergen
Meer inlichtingen: In bibliotheek 

Geraardsbergen
Gratis

In een kleine groep lezen en bespreken 
we een ‘makkelijk lezen’-boek. Dat zijn 
dunne boekjes in eenvoudig Nederlands 
en met beperkte woordenschat voor 
beginners. En dat onder begeleiding 
van zowel een Nederlandstalige als een 
anderstalige. Inschrijven hoeft niet.

Nederlands oefenen en delen. De 
Babbelfabriek is een interculturele 
praatgroep waar je Nederlands 
kan oefenen op je eigen 
niveau. Er komen alledaagse 
onderwerpen aan bod, zoals werk, 
boodschappen doen, hobby’s, gezondheid en activiteiten in de gemeente. 
De Babbelfabriek is geen cursus, maar een manier om je Nederlands te 
oefenen in een informele sfeer. Iedereen is welkom. Zowel anderstaligen 
met een basiskennis Nederlands als 
Nederlandstaligen. 

Bibliotheek De Wattenfabriek 
i.s.m. vzw PIN

BABBELFABRIEK

1ste vrijdag 
van de maand
10u. tot 12u.

Bib De Wattenfabriek Herzele
babbelfabriek@herzele.be

Gratis

mailto:wattenfabriek%40herzele.be?subject=
mailto:babbelfabriek%40herzele.be?subject=
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Bibi is het huisdier van de bib.
Deze koe is gek op verhaaltjes en 
is ook heel actief: ze houdt van 
knutselen, gekke dingen doen, 
zoektochten maken en veel meer.
Op sommige dagen kan je samen 
met Bibi naar verhaaltjes komen 
luisteren en leuke dingen doen in 
de bib. Voor kinderen van 4 tot 8 
jaar. 

Organisatie bibliotheek De Fabriek

WORKSHOPS MET BIBI

Zaterdag 18 januari: Bibi heeft broertjes en zusjes
Zaterdag 15 februari: Bibi gaat sporten

Zaterdag 28 maart: Bibi in de lente
Zaterdag 25 april: Bibi de drakentemmer

Maandelijks op 
zaterdag

10 u. tot 11.30 u.

Groene zaal, Bibliotheek De Fabriek 
Sint-Lievens-Houtem

Inschrijven 
www.sint-lievens-houtem.be/

webshop
Prijs: € 5

Profiel: Je leest heel graag, je bent tussen 
8 en 16 jaar, je wil 1 keer per maand samen 
komen met andere lezers om over boeken te 
babbelen. 

Wat bieden wij: Leesplezier, literaire 
uitdagingen (waarom eens geen strip of een 
weetboek?), goesting om nog meer te lezen 
en supergemotiveerde begeleiders.

GEZOCHT: LETTERFRETTERS 

Meer info en inschrijven: 
in bibliotheek De Fabriek Sint-Lievens-Houtem

bibliothecaris@sint-lievens-houtem.be
Leescafé, Bibliotheek De Fabriek Sint-Lievens-Houtem

gratis

DOORLOPEND AANBOD - SAMEN LEZEN EN SPREKEN

http://www.sint-lievens-houtem.be/webshop
http://www.sint-lievens-houtem.be/webshop
http://bibliothecaris@sint-lievens-houtem.be
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Geraardsbergen
Lierde Zottegem

Hoofdbibliotheek Moerbeke
Maandag 13u-17u 14u-20u
Dinsdag 10u-12u      15u-17u 15u30-

19u30
9u-12u

Woensdag 12u-20u 17u-20u 14u-18u 9u-19u
Donderdag 10u-12u 9u-12u 14u-19u
Vrijdag 13u-18u 9u-12u 14u-17u
Zaterdag   9u-16u 10u-12u 10u-12u 9u-12u 13u-16u

Herzele Oosterzele Sint-Lievens-Houtem
Maandag 9u-12u 15u-20u 9u-12u 13u-18u
Dinsdag 9u-19u 9u-12u 15u-18u 9u-12u 18u-20u

Woensdag 9u-19u  9u-18u 9u-18u
Donderdag 9u-19u 9u-12u 9u-12u 18u-20u
Vrijdag 9u-19u 9u-12u 15u-18u 9u-12u 18u-20u
Zaterdag 9u-12u 9u-12u 9u-12u   

BIB Geraardsbergen
Gasthuisstraat 28
tel. 054 43 72 30
info.bibliotheek@geraardsbergen.be
Filiaal Moerbeke, Edingseweg 202
tel. 054 43 72 30

BIB Herzele 
De Wattenfabriek
Solleveld 35
tel. 053 73 74 44
bibliotheek@herzele.be

BIB Sint-Lievens-Houtem
De Fabriek
Fabrieksstraat 19
tel. 053 60 72 37
bibliotheek@sint-lievens-houtem.be

BIB Lierde
Kartuizerstraat 4, 

Sint-Martens-Lierde
tel. 055 42 84 34

bibliotheek@lierde.be

BIB Oosterzeles

Stationsstraat 13
Scheldewindeke/Oosterzele

tel. 093 62 81 17
bibliotheek@oosterzele.be

BIB Zottegem
Kasteel van Egmont

tel. 093 64 64 11
bibliotheek@zottegem.be

 
Wist je dat binnen RegioBib Route42
... lidmaatschap steeds gratis is
... je snel en goedkoop materialen kan laten leveren van een andere bib
... je werken kan terugbrengen in elke andere bib van Route42

mailto:info.bibliotheek%40geraardsbergen.be?subject=
mailto:bibliotheek%40lierde.be%0D?subject=
mailto:bibliotheek%40oosterzele.be?subject=
mailto:Zottegem%40bibliotheek.be?subject=

