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Voorwoord

Geachte directie,
Beste leerkrachten,

Een samenleving heeft alle baat bij geletterde, lees- en taalvaardige
burgers. Vandaar ook dat leesplezier, geletterdheid, informatie 
verzamelen en kritisch beoordelen prominent in de doelstellingen 
van de Bib terug te vinden zijn. Dat de bibliotheek ook in haar 
activiteitenaanbod sterk inzet op het overbrengen en uitdragen 
van deze vaardigheden zal dan ook niet verbazen. We creëren een 
vruchtbare leescultuur die steunt op een divers en rijk aanbod 
via collectie, infrastructuur, activiteiten op maat en persoonlijke 
begeleiding. We streven ernaar de jonge lezers het plezier van 
het lezen te laten ontdekken. In dialoog met het onderwijs wil de 
bibliotheek op deze manier een stevig fundament leggen om tot een
levenslang en levensbreed resultaat te komen.

De brochure die u in handen heeft, bevat alle hefbomen om onze 
gezamenlijke ambities waar te maken. Voor elke leeftijd, van 3 tot 
18 jaar, vindt u rondleidingen en activiteiten op maat. Het volledige 
aanbod vertrekt vanuit essentiële competenties en waarden zoals: 
gericht informatie zoeken in beschikbare bronnen, kritisch omgaan 
met informatie, mediawijs worden, taalvaardigheid, leesplezier, 
samenwerken, etc. In combinatie met een stimulerende omgeving 
en enthousiaste begeleiding vormt een regelmatig bezoek aan de 
bibliotheek een onschatbare meerwaarde voor elke leerling.

Trots stellen wij ons educatief jaarprogramma voor en kijken ernaar 
uit u en uw leerlingen tijdens het schooljaar 2019-2020 te mogen 
ontvangen met verrassende, leerrijke en inspirerende momenten in 
de Bib. Zo werken we samen om elk kind en elke jongere de kans te 
geven zijn of haar talenten te ontdekken, in te zetten en verder te 
ontwikkelen.

Het bibliotheekteam 
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VERTELLINGEN
SECUNDAIR ONDERWIJS
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LAÏLA KOUBAA 
Lettergebroed

Laïla Koubaa, dochter van een 
Tunesische vader en een Belgische 
moeder, groeide op in een Vlaams 
polderdorpje. Samen met haar zus 
bracht ze elke zomervakantie door 
bij haar familie in Tunis. Ze is master 
in de Oosterse Talen en Culturen en 
begeleidt jongeren met specifieke 
noden in verschillende scholen.

Samen met Laura Janssens geeft ze de 
migrant een stem in de beeldroman 
‘Hoger dan de bergen en dieper dan 
de zee: kroniek van een migrant’. Door 
middel van projectie en stukken uit 
het verhaal doet zij de ontstaans-
geschiedenis van het verhaal uit de 
doeken en linkt dit aan de actualiteit. 
Koubaa houdt hiermee een pleidooi 
voor begrip, wederzijds respect en 
luisteren naar het verhaal van een 
ander. Vanzelfsprekend is er ruimte 
voor vragen en interactie met de 
leerlingen. 

Na de lezing maken de leerlingen een 
sleutelhanger als symbool van ieders 
droom een eigen ‘thuis’ te hebben en 
leren ze hun voornaam in het Arabisch 
schrijven.

PRAKTISCH
eerste graad secundair onderwijs
80 min.
donderdag 17 oktober 2019
om 8.45 uur, 10.30 uur en 13.45 uur
max. aantal leerlingen: 50
inschrijven:
https: //sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten
prijs: 3 EUR per leerling

SECUNDAIR ONDERWIJS

LETTERGEBROED

Een jaarlijks terugkerend initiatief van de Bib. Met een reeks auteurslezingen op 
maat van het secundair onderwijs willen we jongeren aan het lezen houden.
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SECUNDAIR ONDERWIJS

REINE DE PELSENEER 
Lettergebroed

Als klein meisje droomde Reine De 
Pelseneer er al van om schrijfster 
te worden. Ze vertelt graag hoe ze 
die droom stapje voor stapje waar 
maakte. Reine begon met het schrijven 
van gedichten voor volwassenen, 
maar al snel kreeg ze zin om ook 
andere genres te verkennen. En dus 
schrijft ze verhalen voor beginnende 
lezers, prentenboeken, leesboeken 
en gedichten voor kinderen. In 2015 
dook ze met de jeugdroman ‘Is liefde 
lastig?’ voor het eerst de wereld van 
de young adults in. In 2018 ging ze 
met ‘Zeg iets!’ verder op die weg.
Reine geeft tijdens haar lezingen 
graag een inkijkje in haar schrijfproces 
en neemt je aan de hand van 
beelden, muziek en fragmenten 
mee op ontdekking in haar 
jeugdromans. Die romans gaan over 
hedendaagse jongeren en thema’s 
als communicatieproblemen, relaties, 
verlies, verdriet en terreur. Ze probeert 
steevast in woorden te vatten hoe 
moeilijk het is om echt met elkaar te 
praten. Tegelijkertijd kiest ze in haar 
boeken altijd voor een optimistische 
kijk.
Reine leest ook enkele gedichten voor 
uit haar debuutbundel ‘Doorgrond’, 
die ze op haar zeventiende begon te 
schrijven.

Vragen uit het publiek zijn meer dan 
welkom!

PRAKTISCH
tweede graad secundair onderwijs
60 min.
donderdag 24 oktober 2019
om 8.45 uur, 10.30 uur en 13.45 uur
max. aantal leerlingen: 70
inschrijven:
https://sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten
prijs: 3 EUR per leerling

Website: www.reinedepelseneer.be
Blog: www.volvanzinnen.be

OMDAT HET AANGENAMER 
LUISTEREN EN SPREKEN 

IS ALS HET PUBLIEK OP DE 
HOOGTE IS, VERZOEKEN WIJ, 

SAMEN MET DE AUTEURS, 
OM DE LEERLINGEN 
GRONDIG VOOR TE 

BEREIDEN.
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SECUNDAIR ONDERWIJS

MARLEEN NELEN 
Lettergebroed

Marleen Nelen studeerde fotografie 
aan de kunstacademie van Gent. Haar 
eerste kortverhalen verschenen in 
tijdschriften als ‘De Brakke Hond’ en 
‘Revolver’. Ze schreef vijf jeugdromans 
en één roman voor volwassenen. 
Kenmerkend voor Nelens werk is haar 
beeldrijke stijl. De personages in haar 
boeken zijn vaak buitenstaanders.
Voor haar jeugdroman ‘Over zee’ werd 
Nelen in 2010 bekroond met de Zoute 
Zoen, de belangrijkste manuscripten-
prijs voor een jeugdboek in het 
Nederlands taalgebied.
“Ik vertel wat verhalen voor mij 
betekenen. Aan de hand van foto’s 
praat ik over standpunt, het belang van 
subjectiviteit, de kracht van taal. Doet 
een verhaal je anders kijken naar de 
wereld? Naar jezelf? Wat is de waarde 
van fantasie in ons leven? 
Ik doe beroep op de verbeeldingskracht 
van de leerlingen. Ze denken creatief 
mee.”
Marleen Nelen doet uit de doeken hoe 
ze tot schrijven is gekomen. Hoe groeit 
een vaag idee uit tot een boek? Waar 
haal je inspiratie? Tot slot leest ze 
zeker voor uit haar nieuwe boek: ‘Alles 
wat licht is’, een primeur. Dit boek 
verschijnt in september. Het speelt zich 
af in 1928 en gaat over twee broers 
die in een circus werken. Ze hebben 
een act aan de vliegende trapeze, en 
ze komen in de problemen door het 
fascistisch bewind van Mussolini.

PRAKTISCH
tweede graad secundair onderwijs
60 min.
dinsdag 22 oktober 2019
om 8.45 uur, 10.30 uur en 13.45 uur
max. aantal leerlingen: 55
inschrijven:
https: //sint-niklaas.bibliotheek.be/
leerkrachten
prijs: 3 EUR per leerling

http://www.marleennelen.be

OMDAT HET AANGENAMER 
LUISTEREN EN SPREKEN IS ALS 
HET PUBLIEK OP DE HOOGTE 
IS, VERZOEKEN WIJ, SAMEN 
MET DE AUTEURS, OM DE 

LEERLINGEN GRONDIG VOOR 
TE BEREIDEN.
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SECUNDAIR ONDERWIJS

RACHIDA LAMRABET 
Lettergebroed

Lezing over de roman ‘Vertel het 
iemand’

Rachida Lamrabet is een Vlaamse 
schrijfster van Marokkaanse origine 
die tot 2017 ook juriste was voor het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen/
Unia. 
Haar werk is sterk geïnspireerd door 
thema’s als migratie en identiteit. In 
haar boeken ontmoeten we nieuwe 
Belgen die worstelen met zichzelf, hun 
achtergrond, integratie. 

Lamrabet wint prijzen met haar 
romans ‘Vrouwland’ en ‘Een kind van 
God’. In haar jongste roman ‘Vertel het 
iemand’ geeft de schrijfster de jonge 
Amazigh een stem. Bij het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog wordt hij 
naar het Franse front gestuurd. Hij 
schrijft zijn ervaringen neer in een 
dagboek: de oorlogsgruwel en het 
racisme van de officiers. Even lyrisch 
als genadeloos beschrijft Lamrabet 
haar personages tijdens hun zoektocht 
naar een onbereikbare waarheid.
 
Een even beklijvend als, anno 2019, 
relevant verhaal.

Foto: Koen Broos

PRAKTISCH
derde graad secundair onderwijs
60 min.
vrijdag 25 oktober 2019
om 10.30 uur en 13.45 uur
max. aantal leerlingen: 100
inschrijven:
https: //sint-niklaas.bibl iotheek.be/
leerkrachten
prijs: 3 EUR per leerling

https: //www.facebook.com/rachida.
lamrabet
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PRAKTISCH
derde graad secundair onderwijs
90 min.
dinsdag 15 oktober 2019
om 8.45 uur, 10.30 uur en 13.45 uur
max. aantal leerlingen: 80
inschrijven:
https: //sint-niklaas.bibl iotheek.be/
leerkrachten
prijs: 3 EUR per leerling

https://kirstinvanlierde.wordpress.com/
http://www.kirstinvanlierde.be/ 

SECUNDAIR ONDERWIJS

KIRSTIN VANLIERDE 
Lettergebroed

 
 
Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden, zo gaat de uitdrukking. En we 
leven momenteel in een beeldcultuur. 
Maar écht leren kijken betekent: 
verstillen. Het beeld iets met jou laten 
doen. Er een beetje door veranderd 
worden. 
Laten dat nu ook precies de troeven 
zijn van literair werk. Alleen ligt in 
boeken de verhouding tussen tekst en 
beeld vaak lastig.
 
Al meer dan twee jaar lang gaan 
de woorden van schrijfster Kirstin 
Vanlierde in gelijkwaardige dialoog 
met de beelden van tekenaar en 
vormgever Jurgen Walschot. Deze 
eigenzinnige creatieve scheuten heten 
‘Zaailingen’.

Aan de hand van de originele teksten 
en beelden brengt Kirstin Vanlierde het 
verrassende verhaal van het ontstaan 
van de ‘Zaailingen’. Ze laat het publiek 
proeven van de vriendschap tussen 
woord en beeld en vertelt ook over die 
andere vriendschap die er parallel mee 
loopt: tussen twee kunstenaars die 
het moe waren om tegen muren op te 
lopen en samen een nieuw universum 
lieten ontkiemen. 
En over ‘graphic poem’ STROOM, het 
bijzondere boek dat voortvloeide uit 
één zo’n Zaailing.

 

Zaailingen: een bijzondere vriendschap tussen woord en beeld

11



12



 
RONDLEIDINGEN

SECUNDAIR ONDERWIJS
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SECUNDAIR ONDERWIJS

BIBSTER QUEST
eerste graad A-stroom

Introductiebezoeken voor de eerste 
graad A-stroom doen we met het 
digitaal spel Bibster Quest. 
Na een korte rondleiding gaan de 
leerlingen met een tablet van de Bib 
op zoek naar speciale codes en voeren 
ze de bijpassende opdrachten uit. 
Deze leiden hen langs onze collecties 
voor jongeren en geven hen de kans 
om hun opzoekvaardigheden in 
de catalogus te verfijnen. Na deze 
rondleiding kunnen ze zelfstandig 
gebruik maken van de Bib.

PRAKTISCH
eerste graad A-stroom
90 min.
op aanvraag (niet in oktber en maart)
inschrijven via mail:
bibjongeren@sint-niklaas.be
gratis

Rondleidingen kunnen enkel op 

maandag, dinsdag en woensdag 

(wegens nieuwe software installatie niet in oktober).

Vraag je rondleiding tijdig aan, want de vraag is groot 

en de plaatsen zijn beperkt!
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BIBQUEST
eerste graad B-stroom

Ervaar jij ook dat de leerlingen van 
de B-stroom weinig interesse tonen 
voor de bibliotheek? Nochtans is een 
bibliotheek een plek vol verrassingen 
die popelen om ontdekt te worden. 
Vanaf nu kan dat op een aantrekkelijke, 
laagdrempelige en interactieve manier.
Deze interactieve rondleiding zet de 
leerlingen meteen aan het werk: ze 
gaan zelf op zoek naar informatie. 
Aan de hand van een digitale quiz 
op een tablet van de Bib leren ze de 
bibliotheek en haar collectie kennen, 
maken ze kennis met de collectie 
voor jongeren in de jeugdafdeling 
en proeven ze van het aanbod in de 
andere afdelingen.

 PRAKTISCH
eerste graad B-stroom
90 min.
op aanvraag (niet in oktober en maart)
inschrijven via mail:
bibjongeren@sint-niklaas.be
gratis

SECUNDAIR ONDERWIJS
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SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE RONDLEIDING
Alle klassen

Tijdens een rondleiding in de 
bibliotheek stappen de leerlingen 
binnen in een wereld van verhalen, 
informatie en inspiratie. Een wereld 
waar nieuwsgierigheid en creativiteit 
worden geprikkeld. Waar zij kennis 
maken met de werking en een 
ruime waaier aan collecties. Waar zij 
zelfstandig gebruik leren maken van 
de Bib en waar zij een plek kunnen 
ontdekken die hen ruimte biedt 
om te groeien en hun talenten te 
ontwikkelen.
Wij vertrekken vanuit de collectie, 
de plaatsing en het opzoeken van 
materialen.
Maar na overleg werken wij ook 
graag op maat met ruimte voor eigen 
accenten of aandachtspunten.

PRAKTISCH
alle klassen uit het secundair 
onderwijs
60 min.
op aanvraag (niet in oktober)
inschrijven via mail:
bibjongeren@sint-niklaas.be
gratis

Rondleidingen enkel op 
maandag, dinsdag en 

woensdag (tenzij anders 
vermeld).
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We maken het buitengewoon gezellig 
in onze bibliotheek. Samen met 
de leerkracht bedenken we een 
bibmoment op maat: gezellig een 
verhaal lezen, op zoek gaan naar 
mooie materialen in de bibliotheek, 
spelenderwijs de bibregels ontdekken.  
Het kan allemaal!
We maken er samen een gezellig, 
leerrijk en buitengewoon bezoek van.

PRAKTISCH
alle niveaus van 
het buitengewoon onderwijs
60 min.
op aanvraag (niet in oktober en 
maart)
inschrijven:
inschrijven via mail:
bibjongeren@sint-niklaas.be
gratis

SECUNDAIR ONDERWIJS

BUITENGEWOON TOF IN DE BIB!
Speciaal voor buitengewone kinderen

AAN DE SLAG MET GOPRESS EN DATABANKEN
Alle klassen

PRAKTISCH
alle klassen uit het secundair 
onderwijs
30 min.
op aanvraag (enkel op maandag, 
niet in oktober)
inschrijven via mail:
bibjongeren@sint-niklaas.be
gratis

Onderzoek voor een GIP, taak, 
boekbespreking of spreekbeurt? 
De Bib heeft verschillende databanken 
in huis die daarbij kunnen helpen.
Tijdens dit instructiemoment tonen 
we hoe je best gericht zoekt in functie 
van de opdracht en hoe je ermee aan 
de slag kan. 
Volgende databanken passeren 
de revue: de catalogus van de Bib 
(artikels en tijdschriften), het digitale 
krantenarchief en de krantenkiosk, de 
LiteRom databanken, Uittrekselbank 
en de Actuele Documentatiebank. 

Dit instructiemoment is een mooie 
aanvulling bij het lesonderwerp 
bronnenonderzoek.

17



Op verschillende unieke plekken, 
sociaal-, cultureel-, of erfgoed-
gerelateerd, én dichtbij de Grote 
Markt, leest een auteur voor uit 
eigen werk. De sessies duren 30 
à 40 minuten en worden telkens 
afgesloten met een vragenronde. De 
scholieren nemen per klas deel en 
ontmoeten per halve dag drie auteurs 
waarvan minstens één illustrator, 
striptekenaar of vormgever.

In tegenstelling tot een klassieke 
auteurslezing, waarbij leerlingen veelal 
in aula’s in een grote groep gedwongen 
luisteren naar een auteur, krijgen de 
scholieren nu de mogelijkheid om 
in kleinere groepjes in een intieme 
sfeer en op een alternatieve locatie, 
nagenoeg op schoot van de auteur, te 
luisteren en ermee in gesprek te gaan.

Bovendien ontmoeten ze tijdens één 
dagdeel drie verschillende auteurs. Op 
deze manier komen ze in aanraking met 
verschillende schrijfstijlen en types 
van schrijvers, en kunnen ze hun blik 
verruimen. De organisatie garandeert 
dat elke klas een uitgebalanceerd 
programma aangeboden wordt, 
waarbij 

telkens verschillende types auteurs, 
maar ook illustratoren en dichters 
gecombineerd worden. 
Door die combinatie hopen we 
mogelijke talenten te prikkelen, maar 
vooral jonge mensen te laten genieten 
van woord en beeld.

PRAKTISCH
tweede middelbaar
inschrijven op de startvergadering

www.voorleestoer.be
facebookpagina ‘voorleestoer’

VOORLEESTOER
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PROJECTEN

BAKVOSSEN
Tentoonstelling 

Portus Berkenboom presenteert met BAKVOSSEN een inspirerend Reynaertproject. 
Leerlingen van het vierde jaar Beeldende en Architecturale Kunsten (BAK) werkten 
een heel jaar rond het middeleeuws dierenepos. Het resultaat is een speelse expo 
met 3D-figuren in ijzerdraad, poppenkoppen in mousse en illustraties voor een 
eigen graphic novel van het BAKVOSSEN-verhaal.
In deze reizende tentoonstelling BAKVOSSEN maken leerlingen op een interactieve 
manier kennis met de vossenstreken van Reynaert. 

Opdrachten worden voorzien.

PRAKTISCH
eerste en tweede graad secundair onderwijs
24 september – 25 oktober
Inschrijven via bibjongeren@sint-niklaas.be 
gratis

BOEKENCARROUSSEL
I.s.m. met Odisee

De Bib wil jongeren stimuleren in hun zoektocht naar het juiste boek om het 
leesplezier omhoog te krikken. In een speeddate stellen Odisee-leerkrachten in 
spe in vier minuten hun favoriete boek voor aan studenten en vice versa. Hierna 
schuift iedereen een plaatsje door en komt het volgende boek aan bod. Op het 
einde van de speeddate houdt iedereen een top drie ‘te lezen’ boeken over en 
heeft iedereen een verrassende namiddag vol lees- en vertelplezier beleefd! Het 
geheel wordt aaneen gepraat door een (jeugd)auteur.
Dit project gaat door in het najaar. Hou de data in het oog!

19



PRAKTISCHE INFO
GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN
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INSCHRIJVEN

Voor Lettergebroed kan je inschrijven tot vrijdag 6 september 2019.
Wacht evenwel niet te lang. De plaatsen per lezing zijn beperkt, wij zijn gebonden 
aan een maximum aantal deelnemers. Het moment van inschrijven is bepalend 
bij de toekenning. De laatste week van september ontvang je een definitieve 
bevestigingsmail en vragen we het exacte leerlingenaantal.

Rondleidingen kunnen gedurende het hele schooljaar aangevraagd worden, 
minimum vier weken voor de datum dat je op bezoek wil komen.

TARIEVEN

Lettergebroed: 3 EUR per leerling
Wij aanvaarden slechts een afwijking van 10 % op het opgegeven leerlingenaantal 
voor zieken en afwezigen. Bij annulering wordt dit aantal ook aangerekend.
Betaling gebeurt per overschrijving na ontvangst van de factuur. Bij aanvang van 
de lezing geeft u het juiste aantal leerlingen door aan de bibmedewerker.

Rondleidingen: gratis

SPELREGELS

Zoals bij elk bezoek aan de Bib vragen we de geldende afspraken te respecteren. 
Drank, eetwaren, kauwgom en snoep zijn niet toegelaten. Als begeleidende 
leerkracht blijf je verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Bij een 
auteurslezing neem je plaats tussen de leerlingen, bij een rondleiding werk je 
actief met de leerlingen mee. 

Omdat het aangenamer luisteren en spreken is als het publiek op de hoogte is, 
vragen wij, samen met de auteurs, om de leerlingen voor te bereiden. Wij vragen 
dan ook om met de leerlingen een of meerdere werken (de meest recente) van de 
betreffende auteur te lezen en enkele vragen te formuleren. 

Laat ons achteraf zeker weten wat je ervan vond. Dat kan mondeling, schriftelijk 
of via het evaluatieformulier. We stellen elke suggestie op prijs. 
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CONTACT

Vragen in verband met Secundair Onderwijs:
Catherine Note
03 778 33 97
bibjongeren@sint-niklaas.be of catherine.note@sint-niklaas.be 

ADRESSEN

HOOFDBIB

de Bib Sint-Niklaas
03 778 34 00
bibliotheek@sint-niklaas.be
H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas

FILIALEN

Bib Belsele
Tel. 03 778 34 36
bib.belsele@sint-niklaas.be
Belseledorp 76, 9111 Belsele

Bib Clementwijk
Tel. 03 778 34 33
bib.clementwijk@sint-niklaas.be 
Frans van Cauwelaertlaan 177, 9100 Sint-Niklaas

Bib Nieuwkerken
03 778 34 32
bib.nieuwkerken@sint-niklaas.be
Pastorijstraat 50, 9100 Nieuwkerken
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Bibpunt Reynaert
03 778 34 31
bib.reynaert@sint-niklaas.be
Reynaertpark 254, 9100 Sint-Niklaas

Bib Sinaai
03 778 34 37
bib.sinaai@sint-niklaas.be
Edgar Tinelstraat 31, 9112 Sinaai

INTERNET

Website
bib.sint-niklaas.be

Catalogus
sint-niklaas.bibliotheek.be

Facebook
www.facebook.com/bibsintniklaas

Twitter
www.twitter.com/bibsintniklaas

Bibzine
http://bib.sint-niklaas.be/digibib/bibzine
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de Bib Sint-Niklaas
H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas

03 778 34 00 | bib.sint-niklaas.be
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