JAARVERLAG 2016
1.Gedichtendag : donderdag 28 januari
Start van de poëzieweek : 28/01-03/02
Thema tentoonstelling : dichtbundels en gedichten in de kijker

2.Weg van de stad : donderdag 25 en vrijdag 26 februari
6 workshops voor alle leerlingen van het derde leerjaar in kader van de jeugdboekenweek van 5 tot 20 maart.

Waar ga je graag naar toe: Naar de drukke stad vol leven? Of naar een rustig plekje in het bos? De verteller vertelt
over stad en groen, straat en boom, stil en druk, stank en geur en ... Maar wat gebeurt er als de stad steeds groter
wordt, de bomen verdwijnen en het bos boos wordt?
Een korte workshop waarbij kinderen kennis maken met vertellen zonder voorlezen, met beelden in het hoofd, op
papier en uiteindelijk in de klank van een woord.
Vertellers : Katelijne Billet, Fred Versonnen
Samen met Streekgericht Bibliotheekwerk Provincie, regio Noorderrand : (1 dag op kosten van de regiowerking)

3.Praattafels op donderdagavond tussen 19u30 en 21 uur : start 3 maart
Op 3 maart starten we de eerste praattafel voor anderstaligen in de bibliotheek in samenwerking met dienst
onderwijs. We hebben 7 vrijwilligers gevonden die bereid zijn om de gesprekken te begeleiden. Er worden
eerstdaags flyers en affiches gedrukt.
Frequentie : 2 keer per maand op donderdagavond, maar niet in juli en augustus,

4.Lezing : Vandaag ben ik niet vrolijk : maandag 7maart om 20 uur
Organsatie : gezinsbond Perk en dienst onderwijs
Begeleiding Christiane Volkaerts
Over gevoelens bij kinderen (3-9 jaar)
Kinderen zijn dikwijls blij, maar kunnen soms verward, angstig, kwaad of verdrietig zijn. Ze
doen dan wel eens lastig of trekken zich terug. Ouders kunnen zorgen voor veiligheid, vertrouwen
en verbinding. Het kind krijgt zo kracht om aan moeilijke gevoelens het hoofd te bieden.
Inschrijvingen : Gezinsbond Perk .
Deelnemers : 25-tal

5.Pyjama voorlezen : 11 maart : 18u45-20u15
Kinderen komen nog eventjes langs in de bib voor ze gaan slapen. Al uitgedost in pyjama en met een knuffel (of
kussen). We lezen voor in een drietal groepjes : met de kamishibai ( =verteltheatertje), gewoon en ‘digitaal’ We
zorgen voor een gepaste aankleding van de bib.
Leeftijd : van 4 tot 9 jaar.
Aantal kinderen : alle 30 plaatsen volzet

6.Waarom-daarom lezing : Kies keurig : donderdag 17 maart om 20u
Door Ruth Vandekerkhove (VCOK)
Jongeren krijgen te maken met heel wat situaties waarin ze verondersteld worden om een persoonlijke keuze te
maken. En dat kan behoorlijk lastig zijn want kiezen is winnen maar soms ook verliezen. Silke twijfelt bij elke
beslissing die ze moet nemen, gaande van het kiezen van de juiste sneakers tot wat ze die dag wil doen. Abdel heeft
geen flauw idee over de studierichting die hij wil volgen. Kenny maakt zelden zelf een keuze maar laat zich leiden
door wat zijn vrienden willen.
Hoe kan je als volwassene je kind, kleinkind of leerling ondersteunen bij het maken van de gepaste keuze? Hoe kan
je hem/haar dat welgekomen duwtje in de rug geven?
In deze interactieve workshop leer je om een puber te begrijpen en te ondersteunen in zijn keuzes. We belichten
ondermeer 7 verschillende keuzestijlen en bieden concrete handvatten om aan de slag te gaan met de jongere. Op
een speelse manier krijg je ook de kans om ervaringen en bedenkingen uit te wisselen met de andere deelnemers.
Doelgroep: ouders van jongeren
Deelnemers : 20

7.Pop-up Tentoonstelling : kleuterklassen Ter Ham

8.Digitaal op reis : lezing Ilse Depré maandag 6 juni
Digitaal op reis: websites en apps die je vakantie verrijken.
Tegenwoordig zijn er heel wat digitale tools die je vakantie nog aangenamer kunnen maken. Tijdens deze infosessie
komen heel wat interessante websites, tools, apps en digitale weetjes aan bod om je perfect voor te bereiden op je
volgende vakantie.
Deelnemers : 25

9.Boekenverkoop : vanaf 18 juni tot eind augustus

Opbrengst boekenverkoop : € 522

10.Boeken zoektocht tijdens de zomermaanden
Zoals de twee voorgaande jaren, verstoppen we 10 boekencovers met een code op verschillende locaties in de
gemeente. De titels van de boeken brengen je naar de plaats waar ze verstopt zijn.

11. Boekenweek : 8 oktober met verwendag en prijsuitreiking
30 deelnemers hebben alle covers gevonden. Hieronder de winnaars van de zomerzoektocht.

Voor iedereen vanaf 9u : koffie, fruitsap en per gezin een bibliotheek-tas.
Om 11 uur prijsuitreiking en een glaasje bubbels.

12. Jong en ervaren : kinderen op de vlucht : maandag 3 oktober
Op maandag 3 oktober komt Peter Verlinden, journalist en Afrikaspecialist van de VRT, naar de bib.
In zijn lezing heeft hij het over de vluchtelingenproblematiek en meer bepaald over vluchtelingenkinderen uit
conflictgebieden.

Aantal deelnemers : 50

13.Voorlezen met knutselactiviteit : woensdag 9 november
Maximum 20 kinderen : 2 groepjes , om beurt voorlezen en knutselen
Thema : vriendjes

14. Herinrichten bibliotheek
Een vrolijk kleurtje voor de pilaren. Een nieuwe conversatiehoek voor de praattafels of flexibele leeshoek.
Verhuizen van de ‘young & adults’ naar de volwassenen afdeling. De kranten en de tijdschriften verhuisden naar de
nieuwe zithoek. De publiekspc’s verhuisden naar het raam en we hebben nu 6 nieuwe computers.

