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3  Praktisch | Inschrijven

Beste bib-bezoeker

Het oude normaal, het nieuwe normaal, 
ook voor de bibliotheek was het in 
2020 balanceren op een slappe koord 
tussen deze oevers. Het heeft ons niet 
weerhouden je met hart en ziel te 
bedienen. Die vreugdevolle abnormaliteit 
behouden we, hand op het hart, ook in 
2021. Flexibel wanneer nodig, voorzichtig 
als de situatie ons daartoe dwingt, maar 
met onverschrokken blik op de toekomst. 
Met iedereen, voor iedereen.

Praktisch

Het programma dat je onder ogen hebt, 
bevat alle bib-activiteiten voor januari en 
februari 2021. Dat deze omwille van de 
coronacrisis en de geldende maatregelen 
onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen, 
spreekt voor zich. Hou daarom steeds 
de website, Facebook en UIT in de gaten 
voor het meest recente nieuws. Bij twijfel 
of vragen, aarzel zeker niet de Bib te 
contacteren.

 

Inschrijven

Meer dan ooit vragen we je om op 
voorhand in te schrijven. Alle activiteiten 
zijn gratis, tenzij anders vermeld. Geef 
ons een seintje indien je toch niet 
aanwezig kan zijn op een activiteit, zo 
krijgt iemand op de wachtlijst jouw 
plaats.

Schrijf in, tenzij anders vermeld, via 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be,
03 778 34 00 of aan de infobalie.
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17 jan

18 jan
20 jan

22 jan

25 jan
27 jan

29 jan
2 feb

7 feb
16 feb

17 feb
21 feb
22 feb
24 feb
28 feb

Kalender

Zondagskind Voorlezen | Vrolijke vork en 
lollige lepel
Digibib | Interessante apps
Leeslamp Online | Els Snick over 
Radetzkymars
EnergieWIJZER | Interpreteer je energie-
factuur
Digibib | Instagram voor beginners
Gedichtendagavond | Moya De Feyter, 
Siel Verhanneman & Sara Salvérius
Digibib | WhatsApp voor beginners
Werken tijdens corona | Een interactieve 
workshop met loopbaancoach Ann-Kasra 
Van Rompaey
Poëzie op zondagmorgen| Hilde Keteleer
Digibib | Interessante apps met 
@ppman
Digibib | Codekrakertjes | HB
Zondagskind Voorlezen | Leesbazaar
Digibib | Aan de slag met videobellen
Digibib | Codekrakertjes | Belsele
Zondagskind Ecobib | Je eigen 
natuurlijke huisapotheek met Anja 
Blondeel

Kalender

Het aanbod voor kinderen hebben 
we aangeduid met het Vlieg-logo 
bij elke activiteit. Je vindt op 
UiTmetVlieg.be alle info op maat 
over alle uitstapjes en activiteiten 
voor en met kinderen. Ook onze 
online-activiteiten kregen een 
aparte markering en herken je aan 
het apenstaartje. Na inschrijving 
ontvang je op voorhand een link 
naar de activiteit.



5 Activiteiten Jeugd

Zondagskind Voorlezen | Vrolijke vork en 
lollige lepel
Voorlezen

Een vork verschijnt en een lepel komt erbij. 
Leven er nog voorwerpen in je huis? Alles wordt 
een pop. Een beetje papier, een stift en wat 
plakband helpen je bij het maken van je leukste 
poppenspel ooit. Op het einde stapt er een 
heuse fanfare doorheen de workshop! 
Vrolijke vork en lollige lepel is een digitale 
objectentheaterworkshop waarbij creativiteit 
een uur lang uit het scherm gutst en de 
kinderen actief worden betrokken. Ze gaan thuis 
zelf aan de slag met huis-tuin-en-keukengerei, 
in de letterlijke zin van het woord. I.s.m. Skriewer
Datum: zo 17 jan | 10.30-11.30 uur | Online
Leeftijd: vanaf 5 jaar
Inschrijven

Zondagskind Voorlezen | 
Leesbazaar
Voorlezen

Heb jij na al die maanden in je kot ook 
zo’n reiskriebels gekregen? Kom naar het 
Bib-reisbureau en vertrek op wereldreis! 
Gewapend met een paspoort en 
landkaart ga je samen met je bubbel 
op avontuur. Aan de hand van voorlees-
verhalen beland je in verre landen en 
word je ondergedompeld in andere 
culturen. Vergeet je smartphone of 
tablet niet, want elk verhaal wordt 
digitaal voorgelezen. Zo houden we het 
coronaproof! Schrijf je zeker tijdig in, dan 
krijg je van ons een tijdsslot waarbinnen 
je je bij de Bib moet aanmelden om te 
kunnen starten. 
Datum: zo 21 feb | 9.30-12.30 uur 
Leeftijd: voor kinderen van 4 tot 9 jaar 
(vergezeld van een volwassene).
Inschrijven
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Leeslamp | Els Snick over Radetzkymars
Lezing

Leesgroep de Leeslamp gaat digitaal en nodigt 
literair vertaalster en voorzitster van het Joseph 
Roth-genootschap Els Snick uit voor een lezing 
en nabespreking over het werk van de Joods-
Oostenrijkse schrijver en journalist. Vanuit haar 
grote passie voor de auteur gaat zij dieper in op 
de stilistische kracht, de vlijmscherpe analyse 
en kritische geest in zijn oeuvre. Het verband 
tussen zijn biografie, zijn journalistieke werk en 
zijn romans vormt meestal de rode draad van 
haar lezingen. In 2020 verscheen van haar hand 
een nieuwe vertaling van Roths Radetzkymars 
(1932). Voldoende stof voor een boeiende 
literatuurrijke avond! Het boek vooraf lezen 
hoeft niet, maar vormt een meerwaarde.
Datum: Wo 20 jan | 20 uur | Online
Inschrijven

EnergieWIJZER | Leer je energiefactuur 
interpreteren en schrijf je in voor de 
samenaankoop groene stroom
Workshop

Bewust omgaan met energie is belangrijk. 
Door zuinig om te springen met stroom en 
aardgas, ben je lief voor het klimaat én voor je 
portemonnee. De provincie Oost-Vlaanderen 
helpt ons hierbij en organiseert daarom jaarlijks 
een groepsaankoop van 100% groene stroom 
en aardgas. Hierdoor daalt de prijs immers 
aanzienlijk en kan je fiks besparen op je 
energiefactuur. 
Vind je het lastig om je energiefactuur te 
interpreteren, vraag je je af of je nu (te) veel 
verbruikt of niet, en lijkt het je een te grote stap 
om online in te schrijven voor de samenaankoop 
groene stroom? Tijdens dit contactmoment 
nemen we samen jouw energieafrekening onder 
de loep en geven advies! 
Datum: vr 22 jan | 10-13 uur en 14-19 uur 
Inschrijven
Praktisch: we werken met tijdssloten van 30 
minuten.
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Gedichtendagavond | Moya De 
Feyter, Siel Verhanneman & Sara 
Salvérius
Poëzie

Two’s company, three’s a crowd. Voor 
deze nieuwe editie van de fel gesmaakte 
gedichtendagavonden, met ‘samen’ als 
thema van de Poëzieweek, morrelt de 
Bib met plezier aan de betekenis van 
deze Engelse uitdrukking en nodigt 
drie jonge muzen van de poëzie en 
muziek uit. Moya De Feyter debuteerde 
in 2018 met Tot iemand eindelijk, een 
bundel waarin dagdagelijkse situaties 
uitgroeien tot Kafkaiaanse grotesken. In 
Massastrandingen toont ze zich ook een 
geëngageerd dichter die zich buigt over 
de teloorgang van onze leefomgeving. 
Siel Verhanneman werd zo hard door 
persoonlijk verlies getroffen dat ze op 
jonge leeftijd uitgroeide tot een dichter 
van de rouw. Haar bundels Als ik stil ben 
heb ik een bos in mijn hoofd en Zo scherp 
je kon er ook niet geweest zijn behoren tot 
de best verkochte bundels in Vlaanderen. 
De vele affecten van ons gemoed, 
wellicht geen mooier instrument dan 
het accordeon om ze te verklanken. Sara 
Salvérius geldt op korte tijd als één van 
de referenties op het instrument. Haar 
debuut-cd Trapped in sight en de opvolger 
Equinox getuigen van een onberispelijke 
klasse.
Datum: wo 27 jan | 20 uur
Waar: De Foyer, Paul Snoekstraat 1, 
Sint-Niklaas
Prijs: 5 EUR
Inschrijven

Werken tijdens corona | Een interactieve 
workshop met Ann-Kasra Van Rompaey
Workshop

Covid-19 heeft een grote invloed op het leven 
van mensen en op hun job. We worden sneller 
geagiteerd, verliezen onze concentratie, zijn 
bang of gespannen. Tijdens deze interactieve 
online workshop zoeken we samen met Ann-
Kasra Van Rompaey hoe we kunnen focussen 
op wat belangrijk is (onze job, ons gezin, ons 
welbevinden). We zoeken naar tools om met 
de huidige uitdagingen de focus te behouden 
en efficiënt te blijven werken. Anderzijds blijkt 
duidelijk dat tijdens dit soort moeilijke periodes 
vaak vernieuwende initiatieven en originele 
ideeën worden geactiveerd. Deze leren we 
herkennen en versterken. 



8 Activiteiten Volwassenen

Ann-Kasra Van Rompaey is therapeut, loopbaan-
coach en ondernemer. 
Meer info: www.ann-kasra.com
Datum: di 2 feb | 20 uur | Online
Inschrijven 

Poëzie op zondagmorgen | Hilde 
Keteleer
Poëzie

Hilde Keteleer debuteert in 2001 als dichteres 
met de bundel Al wat winter is en waar, celebrale 
poëzie over de liefde en erotiek, over het 
moederschap, over de moeizame verhouding 
tussen woord en lichaam. Dit debuut wordt in 
2003 gevolgd door de tweetalige bundel Twee 
vrouwen van twee kanten en Deuren uit 2004. 
De daaropvolgende jaren legt Hilde zich toe 
op het schrijven van proza en publiceert twee 
romans die niet onopgemerkt blijven: Puinvrouw 
in Berlijn, een roman over persoonlijk en 
historisch puinruimen en Omheind, een verhaal 
over geheugen en herinnering. 
Weg van de tijd (2019), haar meest recente 
bundel, is een reisboek in gedichten, door jaren, 
door continenten en vaderlandschappen, door 
het leven van kunstenaars. 
Datum: zo 7 feb | 10.30-12.30 uur
Waar: De Foyer, Paul Snoekstraat 1, Sint-Niklaas
Inschrijven: via www.ccsint-niklaas.be

Zondagskind Ecobib | Je eigen 
natuurlijke huisapotheek met Anja 
Blondeel
Vorming

Als gediplomeerd herborist, aromatherapeut en 
gezondheidstherapeut deelt Anja Blondeel sinds 
jaren haar kennis en ervaring in interactieve 
lessen en workshops. 
Met een beetje kennis en inzicht over welke 
rijkdom de natuur ons te bieden heeft, kan je 
immers heel wat van de courante kwaaltjes 
zelf en op een natuurlijke manier aanpakken. 
Anja laat je kennis maken met de voornaamste 
middeltjes om zelf een natuurlijke huisapotheek 
samen te stellen. Er is ruimte voor vragen en 
interactie. I.s.m. Velt Waasland.
Datum: zo 28 feb | 10-12 uur | Online
Inschrijven: marctemmermans@hotmail.com, of 
bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
Praktisch: Deze vorming gaat online door via het 
platform Zoom. Een camera en microfoon zijn 
niet onmisbaar. Een stabiele internetverbinding 
en pc, laptop of tablet wel.



9 Expo

Samen Lezen
Leesproject

Samen lezen doet wat met een mens. 
Het Lezerscollectief neemt je mee op 
verkenning. Want samen lezen verbindt 
mensen en maakt je sterk en weerbaar. Je 
hoeft geen lezer te zijn om deel te nemen, 
gewoon luisteren naar de anderen en de 
ervaring van teksten delen kan ook. I.s.m. 
Het Lezerscollectief
Data: di 26 jan, 9 en 23 feb, 9, 16 en 30 
mrt, 27 apr, 11 en 25 mei, 8 en 22 jun | 
14.30-16.30 uur

Miet Neirinckx | Fotografen voor de Zorg
Expo

Miet Neirinckx is één van de 14 professionele 
portretfotografen die zorgverleners een hart 
onder de riem wil steken. Niet alleen de 
portretten van de mens achter de zorgverlener, 
maar ook en vooral de unieke verhalen van hen 
die al een hele tijd en nog steeds in de vuurlinie 
staan, doen je even stilstaan…
Datum: nog tot zo 17 jan

Diane Denys | Atelier 1 In.Zicht#8
Expo

De richting Atelier In.Zicht onder begeleiding 
van Nele Tas en verbonden aan de academie van 
Sint-Niklaas, verzamelt mensen uit verschillende 
disciplines en verbindt hen rond het kernwoord 
‘oeuvre’. Ditmaal stelt Diane Denys tentoon in de 
Bib. I.s.m. d’Academie Beeld Sint-Niklaas 
Datum: nog tot za 27 feb

Groepsexpo | Atelier 2 In.Zicht
Expo

In het Atelier In.Zicht (onder begeleiding van 
Robert Van Dromme en Olivier Deprez) is 
het werk van de leerlingen het uitgangspunt. 
Afgestudeerden uit verschillenden disciplines 
komen er samen, om via analyse van het eigen 
werk - en de (brede) context - op zoek te gaan 
naar de essentie van hun oeuvre, en het verder 
ontwikkelen van een artistieke visie. Hier stellen 
de mensen van het tweede jaar een selectie van 
hun werk tentoon. I.s.m. d’Academie Beeld Sint-
Niklaas
Datum: di 19 jan tot zo 28 feb
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Interessante apps
Infosessie

We nemen je mee in de hedendaagse digitale 
maatschappij en helpen je het kaf van het 
koren te scheiden. Technologie staat werkelijk 
nooit stil en de apps vliegen je om de oren. Wat 
heb je nodig, wat is nuttig en wat is leuk maar 
overbodig? Tijdens deze infosessie introduceren 
we verschillende apps die voor jou interessant 
kunnen zijn. I.s.m. Seniornet Vlaanderen/
Antwerpen
Datum: ma 18 jan | 10.30 - 12.30 uur
Inschrijven

Instagram voor beginners
Workshop

Maak kennis met hét sociale mediaplatform van 
dit moment: Instagram. Leer hoe je een profiel 
aanmaakt, een foto, verhaal of video plaatst, met 
of zonder filter. Deze workshop is voor absolute 
beginners! Instagram is een manier om je 
vrienden en kennissen te volgen en te zien hoe 
het met hen gaat. Zelf kan je je eigen leven en je 
mooiste foto’s tonen aan wie je maar wilt. Breng 
je smartphone en/of tablet mee. I.s.m. Seniornet 
Vlaanderen/Antwerpen
Datum: ma 25 jan | 10.30 - 12.30 uur
Inschrijven

WhatsApp voor beginners
Workshop

Maak kennis met WhatsApp: een app voor de 
smartphone waarmee je berichten kan sturen. 
Deze workshop is voor absolute beginners. 
Samen gaan we aan de slag en ontdekken 
we hoe jij WhatsApp kan gebruiken. Breng 
je smartphone zeker mee. I.s.m. Seniornet 
Vlaanderen/Antwerpen
Datum: vr 29 jan | 10.30 - 12.30 uur
Inschrijven

Interessante apps met @ppman
Workshop

Je kan je smartphone en tablet voor 
zoveel meer gebruiken dan je denkt! 
@ppman demonstreert handige apps en 
leert je tricks om meer uit je toestel te 
halen. Breng je smartphone of tablet mee 
en samen testen we het uit. 
Datum: di 16 feb | 10.30 - 12.30 uur
Inschrijven
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Codekrakertjes 
Workshop | Reeks

Onder begeleiding van coaches leren 
kinderen al spelenderwijs de beginselen van 
‘programmeren’ met de Co-de-Rups, Bee-bots en 
Blue-bots. Ze leren probleemoplossend denken 
met educatieve apps op iPads van de Bib en 
leren werken met nieuwe materialen zoals de 
Nintendo Switch labo’s, Lego WeDo, Microbit, 
de Lego programmeertrein... Reeks van 4 
workshops. Begeleiding: Johan Hessels.
Data: Hoofdbib: wo 17 feb, 10 mrt, 28 apr, 
12 mei | 14-16 uur
Bib Belsele: wo 24 feb, 17 mrt, 21 apr, 19 mei | 
14-16 uur
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Inschrijven

Aan de slag met videobellen
Workshop

Chatten met vrienden, kinderen en 
kleinkinderen, een consultatie bij de dokter, een 
cursus volgen, e-peritieven met de vrienden. 
De voorbije maanden verliepen veel van onze 
sociale contacten via videobellen. Skype, Zoom, 
WhatsApp, Google Meet, ... De keuze is groot. 
In deze workshop testen we enkele apps uit 
onder begeleiding van Kevin Descheemaeker. 
Meebrengen: je opgeladen smartphone/tablet. 
I.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender en de Vrije 
Ateliers.
Datum: ma 22 feb | 10.30-13 uur
Prijs: 5 EUR / 2,50 EUR met korting.
Inschrijven: via 03 775 44 84 of via 
www.vormingplus.be/waas-en-dender



Contact

sint-niklaas.bibliotheek.be

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

Filiaal Belsele
Belseledorp 76
9111 Belsele
T 03 778 34 36
bib.belsele@sint-niklaas.be

Filiaal Clementwijk 
Frans Van Cauwelaertlaan 177
9100 Sint-Niklaas
T 03 778 34 33
bib.clementwijk@sint-niklaas.be

Filiaal Nieuwkerken
Pastorijstraat 50
9100 Nieuwkerken-Waas
T 03 778 34 32
bib.nieuwkerken@sint-niklaas.be

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


