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Ik koos deze keer voor het woord 
WAAROM?. Of bij uitbreiding: “waarom 
lezen?”. Die vraag is het thema van het 
leesfestival in Bibliotheek De Krook op 8 
en 9 december. Er zijn natuurlijk evenveel 
antwoorden als er Gentenaars zijn: om te 
ontspannen, om bij te leren over de we-
reld, over de geschiedenis, verschillende 
culturen, om ideeën en gevoelens beter 
te kunnen verwoorden, anderen beter te 
begrijpen… Hoe dan ook: lezen verruimt 
je blik. Daarom vinden we het zo belang-
rijk. Daarom hebben we de scholenwer-
king van Bibliotheek De Krook vernieuwd 
en willen we kinderen aanmoedigen om 
te lezen. Daarom ook willen we de liefde 
voor lezen bij elke Gentenaar aanwak-
keren. 
Daarom, dus.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

De tekening op de cover? Dat is een echte Louize Perdieus: 
fijn lijnwerk, veel details, een vleugje humor... Wil je meer 
zien van dit aanstormende talent? Haar eerste boek staat 
sinds kort te stralen in onze rekken: 321 superslimme 
dingen die je moet weten voor je 13 wordt, van schrijfster 
Mathilda Masters. 

En wie mag de volgende covertekening maken, Louize? 
“Ik kies voor Marie Van Praag. Zij werkt in haar illustraties 
met laagjes die de tekening diepte geven. Mooi vind ik 
dat.” We kijken al uit naar de volgende Krookkrant!
 

Louize Perdieus geeft 
het potlood door

3 babbels 
op de trapDE TRAPKLAP      
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Annelies neemt het woord

spireert me voor mijn opdrachten in de 
opleiding. Wat ik nu meeheb? Iets hele-
maal anders, een reisgids over Portugal. 
Ik wil onze reis al wat voorbereiden.”

“Stephan Vanfleteren inspireert me”
   Pascal

“Ik spring hier wekelijks wel een keer 
binnen. Meestal om boeken over fotogra-
fie te zoeken. Ik volg een avondopleiding 
Digitale fotografie aan het Kisp, vandaar. 
Er is hier een groot aanbod. Boeken over 
de techniek van fotografie, maar ook met 
het werk van fotografen. Ik bewonder 
enorm Stephan Vanfleteren of Carl De 
Keyzer, maar ik neem evengoed boeken 
mee van fotografen van wie ik nog nooit 
gehoord heb. Bladeren in die boeken in-

boe interesseert me. Dat is zo’n sterk 
product. Ik was pas in Colombia en daar 
wordt veel met bamboe gewerkt. Of ik 
ook fictie lees? Nooit. Ik wil altijd maar 
weten. Er is nog zoveel te leren.” 

“Nooit fictie. Er is nog zoveel te leren”
   Elise

“Dit is mijn eerste bezoek aan de biblio-
theek. Ik reis veel en ben pas terug in 
Gent. Ik ben architect van opleiding, 
maar overal waar ik kom, werk ik als 
kok. Nu ben ik op zoek naar boeken over 
‘off-the-gridliving’. Je leeft dan helemaal 
zelfvoorzienend, bent niet aangesloten 
bij een nutsmaatschappij, reinigt je 
eigen water… Wonen is zo duur, mensen 
moeten wel op zoek naar oplossingen. 
In Amerika – Portland, Oregon… - is dat 
echt booming. Ook bouwen met bam-

gewerkt, van noord tot zuid. Ik ben zelf 
ook met familiegeschiedenis bezig. Ik 
ben erin geslaagd om 5 eeuwen terug 
te gaan. Ik schreef er zelfs een boek 
over. Het ligt in de bibliotheek van de 
gemeenten waar onze geschiedenis 
zich afspeelt. Niet hier in De Krook, nee 
(lacht).”

 

“Congo heeft aanrakingspunten met 
  mijn leven”   
   Laurent

“Ik leen vooral historische romans, 
verhalen die zich afspelen tegen een 
politieke, economische achtergrond. Ik 
heb erg genoten van Oorlog en terpentijn 
van Stefan Hertmans. Ook Congo van 
David Van Reybrouck vond ik prachtig. 
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de 
vele raakvlakken met mijn leven. Ik heb 
gestudeerd in de periode waarin Congo 
onafhankelijk werd. Als jongeman heb 
ik nog getwijfeld of ik naar de tropen 
zou trekken. Ik heb het uiteindelijk niet 
gedaan, maar heb wel in de hele wereld 

De Paarse Zetel in je agenda  
Telkens op donderdagmiddag van 12u30 tot 13u15 | Zaal De Blauwe Vogel (-1) 
Gratis, reserveren. Zie p. 12.

16 november
7 december 
11 januari 
8 februari

Johan De Boose
Jamal Ouariachi
Hagar Peeters
Stine Jensen
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Vertedering (2013) Een honger (2015) Herinneringen in 
aluminiumfolie (2017) 

Goed nieuws! Op donderdag 7 december neemt Jamal Ouariachi plaats in De Paarse 
Zetel. Gastvrouw Griet Pauwels gaat in gesprek met de Nederlands-Marokkaanse 
schrijver, die bij ons vooral doorbrak met Een honger, een vuist-dikke roman waarin hij 
taboes als pedofilie of de zin/onzin van ontwikkelingssamenwerking niet uit de weg 
gaat. Als opwarmertje voor dit gesprek legden we hem 5 dilemma’s voor. 
 
Kortverhalen of romans?
Jamal Ouariachi: “Romans. Mijn grote liefde voor schrijven is ontstaan door zelf romans 
te lezen. Ook als schrijver is mijn ultieme doel altijd een roman. Toch schrijf ik ook 
graag kortverhalen. Alleen: ik ben nogal kritisch over het genre en hoe het in het 
Nederlandse taalgebied vorm heeft gekregen. Er is een bepaalde stijl ontstaan die me 
niet aanstaat. Vandaag lezen nog heel weinig mensen kortverhalen, terwijl het wél 
een genre is dat millennia oud is. Denk maar aan de verhalen van Duizend-en-een-
nacht of de Decamerone. Ik wil een lans breken om weer kortverhalen te schrijven 
zoals ze vroeger aan het kampvuur werden verteld.”
 
Morele dilemma’s of leesplezier?
Jamal Ouariachi: “Leesplezier. Je moet je lezers eerst verleiden en ze in het verhaal 
trekken. Eens je ze zover hebt, is alles mogelijk en kan je je lezers laten nadenken 
over welk moreel dilemma dan ook.”
 
Helden of klootzakken?
Jamal Ouariachi: “Dat is een moeilijke! De meeste mensen hebben een beetje van 
beide. Ze kunnen nobele zaken doen en tegelijkertijd dingen waarvoor de samenleving 
hen veroordeelt. Die morele troebelheid maakt ze juist zo interessant.” 
 
Therapeut of schrijver?
Jamal Ouariachi: “Schrijver. Ik heb psychologie gestudeerd en een tijdlang als therapeut 
gewerkt. Maar schrijven is wat ik altijd heb gewild. Het is een levensvervulling. Al 
blijft mijn interesse voor het menselijke innerlijk wel.”
 
De Paarse Zetel of je schrijversstoel thuis?
Jamal Ouariachi: “Ik vind het heel leuk om voor publiek te praten en in gesprek te 
gaan. Maar ik zou nooit in De Paarse Zetel zijn beland als ik geen boeken had geschreven, 
natuurlijk. Dus toch maar de schrijversstoel.” 
 

TWEESPRAAK
De dilemma’s van Jamal Ouariachi

DEBATTEN OVER LITERATUUR

Zes debatten waarin evenveel actoren 
uit het Vlaamse culturele veld aan bod 
komen. De studenten van UGent - Master 
Vergelijkende Moderne Letterkunde - 
modereren de gesprekken. 

Vrijdag van 14u30 tot 17u15 
Zaal De Blauwe Vogel (-1) | Gratis  
Inschrijven via www.stad.gent/bibliotheek/
activiteiten/volwassenen of 
telefonisch: 09 224 22 65 (Vormingplus).

10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

De economie van het boek
De auteur als actor
De rol van de uitgever
De receptie van literatuur
Literaire evenementen
Literatuuronderwijs

BELEZEN WETENSCHAPPERS

Pat Donnez en het nachtkastje van 
academici

Met open armen en dito geest ontvangt 
auteur en radiomaker Pat Donnez in 
zijn literair-wetenschappelijke salon 
professoren en onderzoekers van de 
Universiteit Gent. Samen zetten ze een 
boom op over literatuur. Wat ontroert, 
enthousiasmeert of ontspant deze 
academici? Welke romans liggen op 
hun nachtkastje? Je komt hun bed-
geheimen te weten tijdens ‘Belezen 
Wetenschappers’.

Dinsdag 7 november 

Marc Cosyns, Kris Rutten en Christel 
Stalpaert 

19u30 tot 21u | Zaal De Blauwe Vogel (-1) 
Gratis | Inschrijven via www.stad.gent/
bibliotheek/activiteiten/volwassenen of 
telefonisch: 09 224 22 65 (Vormingplus).

WAT?
De digitale dossiers verzamelen lees-, kijk- en luistertips uit de collectie en 
daarbuiten. Waarover? Alles kan: van algemene thema’s - denk aan Gentse 
geschiedenis, bekende auteurs…- tot brandend actuele topics als burn-out 
of fake news.

HOE?
Heel eenvoudig. De dossiers staan op onze website voor je klaar: 
https://stad.gent/bibliotheek/dossiers. Kom eens grasduinen!

TESTER?
Martine is een van de Gentse Gidsen. Deze fiere Gentenaar gidst onder 
meer bezoekers door De Krook.

GROOTSTE VOORDEEL?
Martine: “Ik vind de dossiers heel degelijk 
en overzichtelijk. Ze helpen je om door de 
bomen het bos te zien. Persoonlijk 
snuister ik het liefst in de dossiers over 
Gent. Ze zijn het ideale vertrekpunt om 
een nieuwe stadswandeling voor te 
bereiden.”

LEUKSTE EXTRA?
Martine: “De dossiers leiden je van het 
ene naar het andere. Zo vertrok ik van de
 rubriek “Gent en de wereld”, tuimelde ik 
vervolgens in een verwant dossier 
“Wanderlust” waar ik tot slot een prachtig 
boek ontdekte. ‘t Is een beetje zoals 
reizen, je rolt van verrassing naar 
verrassing.”

VOOR WIE?
Martine: “Iedereen. Studenten die een 
werk moeten maken, mensen die 
diepgang zoeken en snuisteraars zoals ik.”
 

In elke Krookkrant test een bezoeker  
een (nieuwe) digitale toepassing uit.  
Deze keer: stadsgids Martine en de

DIGITALE DOSSIERS!GETEST!OK

 
Werk jij vlot met de computer en wil je kinderen en jongeren graag helpen met 
huiswerk? Dan ben jij een van de vrijwilligers die we nog zoeken! Leerlingen moeten 
voor hun huiswerk steeds meer gebruikmaken van een computer, maar niet elk kind 
of elke jongere heeft er thuis eentje. Daarom bieden we vanaf januari 2018 digitale 
huistaakbegeleiding in de bibliotheek. En daar kunnen wij én ‘t jonge volk wel wat 
hulp bij gebruiken. Iets voor jou?

WANNEER? Vanaf januari 2018, op maandagnamiddag
WAAR? In drie Gentse Bibliotheken: X, Y en Z
MEER INFORMATIE? Neem contact op met Liesbeth Moers, liesbeth.moers@stad.gent, 09 323 50 62.

Vrijwilligers
 Gezocht

DIGITALE HULP MET HART VOOR KINDEREN (M/V/X)

DIGITAAL MAKEN: OPEN ATELIER 

Wil je iets maken maar krijg je het in
je eentje niet voor elkaar? Kom naar 
een open atelier van Digitaal Maken en 
werk er aan je eigen creatieve project. 
Je vindt er gereedschap zoals een tang 
en een zaag, maar ook een 3D-printer, 
een lasercutter en andere fablabtoe-
stellen. Bovendien zet een begeleider 
je op weg. Geen ideeën? Kom langs en 
ze komen vanzelf wel aanwaaien.

Ook niet te missen: Quotes
Tina De Gendt interviewt auteurs van smaakmakende non-fictie aan de hand van 
fragmenten uit hun werk. 

18 januari
8 februari
15 maart
19 apri
17 mei

Donderdag van 19u30 tot 21u | Zaal De Blauwe Vogel (-1) | 1 à 5 euro | 
Inschrijven via www.stad.gent/bibliotheek/activiteiten/volwassenen of 
telefonisch: 09 224 22 65 (Vormingplus).

Elke Geraerts: Mentaal kapitaal
Nick Meynen: Frontlijnen
Rachida Lamrabet: Zwijg Allochtoon
Ludo De Brabander (Vrede vzw)
Assita Kanko: De tweede helft

KROOKVERS

Tweewekelijks op zaterdag tussen 
14u en 17u in zaal Vos en Haas (-1). Gratis 
Inschrijven niet nodig.

DRIE VERSE INITIATIEVEN IN DE KROOK

De Krook leeft. En hoe! In deze rubriek 
stellen we de laatste levering verse 
initiatieven aan je voor: 

veerle.blykers
Sticky Note
Daarom, dus --> gewoon laten aansluiten op vorige lijn.

veerle.blykers
Sticky Note
Trapklap (zonder "de")

veerle.blykers
Sticky Note
De twee liggende streepjes zouden er hetzelfde moeten uitzien.

veerle.blykers
Sticky Note
In de tekst hebben we "aanrakingspunten" veranderd in "raakvlakken". Zou dus ook in de titel moeten gebeuren.

veerle.blykers
Sticky Note
vuistdikke --> in één woord

veerle.blykers
Sticky Note
"Belezen wetenschappers" en "Pat Donnez en het nachtkastje van academici" waren 2 mogelijke titels waaruit jullie konden kiezen. Ik zou de tweede schrappen.

veerle.blykers
Sticky Note
aan te vullen

veerle.blykers
Sticky Note
spatie te veel voor 'rubriek' 

veerle.blykers
Sticky Note
Ik schreef een titel en een intro met de bedoeling daartussen te kiezen. Ik zou ofwel 'Drie verse initiatieven in De Krook' schrappen, ofwel in de introtekst 'vers' schrappen, want zo 3 keer 'vers' na elkaar, valt wat zwaar op de maag ;-). --> In deze rubriek stellen we je onze nieuwste levering initatieven voor:
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Kinderen van Gent en omstreken, opgelet! Vanaf nu kan je elke eerste zaterdag van 
de maand meedoen aan ‘Curieuzeneuzen’. Maar wat is dat eigenlijk? Myrte 
de jongste redacteur van de Krookodillenkrant - ging eens neuzen en 
praatte met Barbara, de curieuste van de drie begeleidsters.

Hallo Barbara, waar komt de naam Curieuzeneuzen
vandaan?
Barbara: “Haha, dat is inderdaad een gekke naam, hé. 
‘Curieus’ is een ander woord voor nieuwsgierig. En 
‘neus’ komt van het spreekwoord ‘ergens je neus in 
steken’. En dat is precies wat we doen! Curieuzen-
euzen is een workshop voor kinderen die nieuws-
gierig zijn en dingen willen uitzoeken.”

Vanaf welke leeftijd mag je meedoen?
Barbara: “We werken met twee groepjes, de Verza
melaars en de Reporters. De Verzamelaars is voor
kinderen van 7 tot 9 jaar. Als je wilt inschrijven voor 
de Reporters,dan moet je tussen 10 en 12 jaar zijn.”

Wat doe je in het groepje van de Verzamelaars?
Barbara: “We beginnen altijd met een filmpje dat ik heb ge-

maakt. Ik zoek op voorhand naar mensen met een bijzondere 
verzameling. Deze keer ging het filmpje over een mijnheer die samen 
met zijn zoon Lego verzamelt. Ze hebben in hun huis al een hele Lego-stad 
gemaakt. Ik ben ook al gaan filmen bij iemand die muziekinstrumenten verzamelt, 
zelfs bij iemand die slakken verzamelt! Na het filmpje gaan we aan de slag. We zoeken 
in de bibliotheek boeken over Lego, bouwen een stukje verder aan de Lego-stad, 
knutselen zelf speelgoed...”

En bij de Reporters?
Barbara: “De Reporters maken elke keer een reportage zoals je op de radio hoort. Met  
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  zelf te gaan schrijven. Sommige mensen lezen ook 
  wel bepaalde boeken om zich wat beter voor te doen 
  dan ze zijn.

Geert Vandermeersche: “Die 8 motivaties vind je zowel 
terug voor verhalende boeken als voor non-fictie, 
maar sommige - zoals meeleven met een personage 
– gaan natuurlijk meer op voor fictie. De 8 motivaties 
maken dat onderscheid trouwens minder belangrijk. 
Wat je eraan hebt, is wat hier telt. Niet of het goed of 
minder goed is, literatuur met grote L, detective of 
fantasy. Alle motivaties hebben hun plaats.”

Kan de bibliotheek dan maar beter haar collectie 
herschikken volgens de 8 motivaties?
“Neen hoor. Je kunt een boek trouwens niet vast-
pinnen op de ene of de andere motivatie. Mensen 
lezen doorgaans ook niet om één ervan, maar om 
een combinatie. We halen verschillende dingen uit 
hetzelfde boek of reageren er anders op. Wie je bent, 
wat je op dat moment bezighoudt, wat je zelf al hebt 
meegemaakt, spelen allemaal een rol. Bijvoorbeeld, 
Tonio gaat over de verongelukte zoon van A.F.Th. van 
der Heijden. Sommigen mensen die iets gelijkaardigs 
hebben meegemaakt, halen er troost uit, maar anderen 
raakt het net té hard.”

Waarom lees je zelf?
“Ook om verschillende redenen. Als kind las ik vooral 
Marc De Bel, wat mijn fantasie sterk aanwakkerde. 
Dankzij een goede leerkracht Nederlands ontdekte ik 
later de wereldliteratuur, van Kafka tot Jack Kerouac. 
Door boeken in het Engels te lezen, leerde ik ook 
gaandeweg de taal en belandde zo in de opleiding 
Germaanse Talen. Nu lees ik non-fictie voor mijn werk, 
strips om meer over het genre te weten, science fiction 
om na te denken over de toekomst, en grote literatuur 
omdat je dat als professor toch ook moet gelezen 
hebben (lacht).”
 

I N T E R V I E W

Volgens onheilsprofeten zijn boeken met uitsterven 
bedreigd. Binnenkort lezen we helemaal niet meer of 
alleen nog digitaal. Los van dit doemdenken, zien we 
dat boeken vandaag op veel verschillende manieren 
belangrijk zijn voor ons, en dat ook zullen blijven.

Geert Vandermeersche is gastprofessor aan de vak-
groep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Samen 
met zijn collega’s van de onderzoeksgroep Cultuur & 
Educatie onderzoekt hij in De Krook waarom mensen 
lezen en wat boeken voor ons allemaal kunnen betekenen. 
En dat is meer dan alleen een goed verhaal.
 

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. 
Waarom lezen we?
Geert Vandermeersche: “Lezen kan om te beginnen 
gezelschap zijn op verschillende manieren. Een perso-
nage uit een boek wordt soms een soort vriend, maar 
we praten ook graag met elkaar over de boeken die 
we lezen. Of het kan gereedschap zijn. Zo kunnen de 
lotgevallen van Madame Bovary je helpen om in het 
echte leven met moeilijke liefdessituaties om te gaan.

Hoe hebben jullie het onderzoek gevoerd?
Op basis van het boek The Social Impact of the Arts 
hebben we onderzocht waarom mensen vandaag lezen. 
De auteurs van dat boek beschrijven hoe mensen - 

van de Griekse Oudheid tot nu - praten over kunst en 
literatuur. Wij hebben internetleesfora geanalyseerd. 
Daar delen mensen openlijk wat ze vinden van litera-
tuur en boeken. Op de vraag “Hoe heeft dit boek jouw 
leven veranderd?” staan honderden reacties: hoe het 
hen door een moeilijke periode heeft heengetrokken 
of geleerd hoe mensen in elkaar zitten, enzovoort.”

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit jullie 
leesonderzoek? 
Dit zijn alvast 8 redenen waarom mensen lezen:

                                                         · Katharsis: we leven, lijden 
                                                             en huilen mee met de per-
                                                             sonages, bijvoorbeeld wan-
                                                                neer professor Perkamentus 
                                                          sterft in Harry Potter. Zo’n  
                                                          huilbui lucht op.

                                                        · Persoonlijk welzijn: als 
                                                          therapie, of om na te   
                                                          denken over je eigen  
                                                          leven. Bijvoorbeeld het  
                                                          werk van Alain de Botton.

                                                        · Bijleren: om meer over 
                                                          iets te weten te komen.  
                                                          Zoals De wereld van Sofie,  
                                                         dat je veel leert over 
                                                         filosofie. Maar een roman   
                                                         kan net zo goed een taal-
                                                         cursus zijn.

· Zelfontwikkeling: het opent nieuwe perspectieven. 
  Een boek van Toni Morrison geeft je een blik op de 
  ervaring van een zwarte slaaf in de VS.

· Morele ontwikkeling: door met romanpersonages 
mee te leven, word je ook in het echte leven meevoelen-
der, een beter persoon.

· Beschaving: om kennis te maken met de grote literaire 
  werken of denkers uit de geschiedenis.

· Politiek: Bijvoorbeeld, De druiven der gramschap 
van John Steinbeck kan je aanzetten om iets aan de 
onrechtvaardigheid in de wereld te doen.

· Klimmen op de sociale ladder: zo ontsnapte Dimitri 
  Verhulst uit zijn kansarme milieu door te lezen en 

#DAAROMLEESIK
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rookodillenkrant
VOOR KINDEREN

De krant gratis in de klas

Wist je dat je gratis kranten en tijdschriften kan lezen, 
zelfs via het leerplatform? De Standaard, Wablieft, 
Humo… allemaal. Alle Gentse scholen hebben immers 
toegang tot het Gopress-archief: een databank met 
de belangrijkste Belgische en Nederlandse kranten 
plus een aantal tijdschriften. Ideaal om je les voor te 
bereiden. 

Vraag meteen je toegang aan via 
bibliotheek.scholenwerking@stad.gent. 
Ook je leerlingen kunnen thuis gratis een beroep 
doen op die onuitputtelijke bron informatie. 
Het enige wat ze nodig hebben is een eigen leners-
kaart en een Mijn Bibliotheek-account.

Meesters en juffen, aandacht aandacht!
Inspiratie op café

Beter gezegd, naar het STEAM-up café. Daar kan je 
met andere leerkrachten ideeën uitwisselen over de 
integratie van STEAM in je lessen (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics). Het STEAM-up 
café wil zo een vervolg bieden op de cursus ‘Steam je 
lessen’. Cursus niet gevolgd? Geen probleem. Iedereen 
met dorst en interesse in STEAM is welkom.

DAAROM
LEES
IK
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LEESPLEZIER
VO

FESTIVA 

Professor Geert Vandermeersche over leesmotivaties

“Een personage uit een boek  
  wordt soms een soort vriend,  
  maar we praten ook graag 
  met elkaar over de boeken 
  die we lezen.”     Geert Vandermeersche

Curieuzeneuzen
     “Wij steken overal onze neus in.” 

Nieuw! Nieuw!

         onze microfoons maken we geluidsopnames: we doen interviews met bibliotheek 
                             bezoekers, bedenken gekke jingles… Volgende keer werken we rond  
                                        robots. Er is binnenkort in de bibliotheek een tentoonstelling over 
                                                    robots en daar móeten we het fijne van weten!”

                                                            Blijven we altijd in de bibliotheek?
                                                                  Barbara: “Ja, maar we blijven niet in één lokaal. We 
                                                                      gaan op onderzoek, want curieuzeneuzen steken 
                                                                        overal hun neus een beetje tussen. Soms gaan we  
                                                                          met iemand babbelen die in de bib rondloopt, of 
                                                                            duiken we de kelder in!”

                                                                            Moet je betalen of is het gratis?
                                                                                 Barbara: “Eén keertje Curieuzeneuzen kost € 3.”

                                                                          Komt er al veel volk?
                                                                             Barbara: “Nee, nog niet. Het was vandaag natuur-

                                                                       lijk nog maar de eerste keer. De kinderen van Gent  
                                                                    weten nog niet wat voor leuke dingen we hier alle-
                                                                maal doen. Daarom ben ik heel blij dat jij dit artikel 
                                                           maakt.”

                                               Waarom moeten kinderen zeker komen?
                                     Barbara: “Oei, moeilijke vraag! Ik weet het al: Curieuzeneuzen is  
                         helemaal anders dan wat je ooit al deed. Je zal heel bijzondere dingen 
tegenkomen en nieuwe dingen uitproberen. Jij maakte daarnet bijvoorbeeld je aller-
eerste geluidsreportage, spannend toch?”

Reporter Myrte (11 jaar): “Het was super! We hebben een reportage gemaakt met 
jingles en rare muziekjes. Ik ga zeker blijven komen.”

Programma voor de Reporters (10-12 jaar)

4 november
2 december
6 januari

Elke eerste zaterdag van de maand 
van 10u30 tot 12u30.
Afspraak in de kinderbibliotheek, verdieping -1.
3 euro
Inschrijvingen: www.stad.gent/bibliotheek/activiteiten.

Programma voor de Verzamelaars (7-9 jaar)

4 november 

2 december 
6 januari 

De heerlijkste muziekinstrumenten- 
collectie
De trage slakken-collectie
De grootste schoenen-collectie

Robots in de bib
Lekker wild
Feestbeest

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Op donderdag vanaf 7 december, elke 6 weken, 
telkens van 18u30 tot 20u |  Krookcafé | Gratis | 
inschrijven via: https://stad.gent/bibliotheek + 
tik STEAM in het zoekvak

veerle.blykers
Sticky Note
hier ontbreekt een liggend streepje:
Myrte - de jongste redacteur van de Krookodillenkrant - ...

veerle.blykers
Sticky Note
Op de foto staat weliswaar niet Babara maar een andere begeleidster wiens naam ik niet ken... Probleem?

veerle.blykers
Sticky Note
Curieuze-neuzen: splitsing is fout

veerle.blykers
Sticky Note
splitsingsstreepje ontbreekt

veerle.blykers
Sticky Note
spatie toevoegen

veerle.blykers
Sticky Note
foutje in interlinie

veerle.blykers
Sticky Note
splitsingsstreepje ontbreekt

veerle.blykers
Sticky Note
foutje in interlinie?

veerle.blykers
Sticky Note
Myrte is 10 jaar. (oei, heb ik dat echt geschreven...)

veerle.blykers
Sticky Note
Eerste zin moet worden aangepast. Zie document op Google Drive:
In het STEAM-up café kan je met andere leerkrachten ideeën uitwisselen over de integratie van STEAM in je lessen (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). 
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ACTIVITEITEN

6 7

        TEKENTALENT GESPOT!
 
                     Deze mooie tekening is van de 8-jarige 
                    Meysa  Habja van de Brugse Poort. 
                   “Ik teken en kleur heel graag. Mijn grote     
                    droom is om – later als ik groot ben - 
                   met mijn eigen kunstwerk in een Gents 
                 museum te hangen.” Mama bevestigt: 
               “Meysa weet heel goed wat ze wil. Ze           
            houdt van fijn werk. Hoe ze oefent? Wij  
       printen foto’s af van het internet en zij  
  probeert die over te tekenen. Op dit moment  
          zijn dat vooral aapjes.” Blijven tekenen,   
               Meysa!

 

Jouw tekening in de volgende krant?
 Dit is je opdracht: teken de kinderbibliotheek van De Krook met alle dingen 

die jij de max vindt: de leesholletjes, de computers, de verkleedkleren… 
Jij kiest! De mooiste inzending komt in de volgende Krookkrant en belonen we 

met een verrassingspakket. Indienen voor 4 december 2017, aan de balie 
in de kinderbib of in de bibliotheek in je buurt.

Jutta, Mette en grote broer Lars zijn grote fans van de bibliotheek. Zowat elke week 
slepen ze weer een nieuwe stapel boeken, strips, magazines, muziek, luisterboeken 
en films aan. Hun favorieten?

                                                   Jutta (7 jaar): “Het liefst van al kijk ik naar films. Monsters en    
                                                   co heb ik zelfs twee keer gezien in de auto. Eén keer toen we       
                                                   deze zomer op reis vertrokken en nog een keer  toen we      
                                                   terugreden. Lezen doe ik een beetje minder graag, maar 
                                                   de serie De Kippetjes (van Christian Jolibois, n.v.d.r.) vind ik  
                                                   leuk. Die zou iedereen moeten lezen!”

                                                   Mette (9 jaar): “Van mijn peter heb ik mijn lievelingsboek  
                                                   gekregen: Papperdidas en de Sint, mét de handtekening van  
                                                   Kristien Dieltiens erin! Ik lees ook veel strips. Dance Academy 
                                                   en De Ontdekkers zijn de leukste.”

                                                   Lars (11 jaar): “ Ik lees graag fantasy en dat mogen best dikke  
                                                   boeken zijn! En veel boeken! Harry Potter natuurlijk, maar 
                                                   mijn echte favoriet is Wonderdieren van Adam Jay Epstein. 
                                                   Ik hou ook enorm veel van dieren en daarom lees ik alle 
                                                   magazines van National Geographic Junior. Je vindt er 
                                                   allerlei leuke weetjes en zo leer ik zeer veel bij.”

 

DE EXPERTEN 

MIJN NAAM
Tine Vandenbussche

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN 
Een zotte vertelster (die ook nog muziek 
speelt)  

DIT WILDE IK VROEGER WORDEN 
Juffrouw en zangeres  

LIEVELINGSBOEK TOEN IK KIND WAS
Sprookjes van Grimm

IK LIJK EEN BEETJE OP DIT DIER
Mier, ik werk graag 

HIER WORD IK BLIJ VAN
Muziek spelen en helemaal de tijd vergeten...

DIT IS DE BESTE REDEN OM MAMA OF PAPA 
ZATERDAGOCHTEND UIT BED TE KRIJGEN VOOR 
HET VERTELUURTJE IN DE BIB
“Mama, ik vind het zo leuk als prentjes en 
woorden samen een verhaal worden, net als 
muzieknootjes.”

IK HOU NIET VAN
Verdrietige dingen.                                     

ALS IK 1 DAG IEMAND ANDERS MOCHT ZIJN, 
DAN KIES IK…  
Iemand die het soms wat rustiger aan doet, 
                dan zou ik net als een prinses me de     
                                                          ganse dag laten 
                                                                   verwennen!

  

ONZE HUIS
VERTELLERS

TOM VEERLE VERTELFTINE
Psssst, zin in een verhaal? 
Kom op de eerste zaterdag 
van de maand naar het 
Verteluurtje in de kinderbi-
bliotheek. Onze huisvertel-
lers nemen je mee naar een 
heerlijke fantasiewereld. Wie 
dat zijn? Even voorstellen. 

MIJN NAAM
Veerle Ernalsteen

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Vrolijke deugniet met een twist

DIT WILDE IK VROEGER WORDEN
Naar Congo trekken en Swahili leren

LIEVELINGSBOEK TOEN IK KIND WAS
Meester van de Zwarte Molen, 
Otfried Preußler

IK LIJK EEN BEETJE OP DIT DIER 
Op Anansi De Spin:  die houdt ook van deze 
drie dingen: lang slapen, veel en lekker eten 
en trucs uithalen.

MIJN NAAM
Tom Vout 

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Druk, grappig, veel fantasie

DIT WILDE IK VROEGER WORDEN
Dierenarts

LIEVELINGSBOEK TOEN IK KIND WAS
Jip en Janneke van Annie M.G Schmidt

IK LIJK EEN BEETJE OP DIT DIER 
Een aap, die haalt ook streken uit.

HIER WORD IK BLIJ VAN
Springen in het water, uit het water klimmen, 
op een andere manier in het water springen, 
uit het water klimmen, springen

DIT IS DE BESTE REDEN OM MAMA OF PAPA
ZATERDAGOCHTEND UIT BED TE KRIJGEN VOOR 
HET VERTELUURTJE IN DE BIB
“Verhalen zijn ook goed voor grote mensen, 
hoor!”

IK HOU NIET VAN
Aanschuiven in een rij van niet-
vrolijkemensen

ALS IK 1 DAG IEMAND ANDERS 
MOCHT ZIJN, DAN KIES IK…
Tijl Uilenspiegel

MIJN NAAM
Isabelle Desegher (of De Vertelf)

DIT BEN IK IN 3 WOORDEN
Sprookjes. Sprankelend. En spetterend.

DIT WILDE IK VROEGER WORDEN
Pilote. Of zeg je pilootster? Pilotes? Of 
pilotante? Ach. Gewoon iemand die kan 
vliegen.

LIEVELINGSBOEK TOEN IK KIND WAS
Kleurboek

HIER WORD IK BLIJ VAN
Wandelen in de gietende regen en in de plassen 
springen zodat het water lekker opspat. 

DIT IS DE BESTE REDEN OM MAMA OF 
PAPA ZATERDAGOCHTEND UIT BED TE 
KRIJGEN VOOR HET VERTELUURTJE IN 
DE BIB
“Omdat ik het zo plezant vind op je schoot 
naar verhalen te luisteren.”

IK HOU NIET VAN
Schoonschrift!

ALS IK 1 DAG IEMAND ANDERS MOCHT ZIJN, DAN 
KIES IK…
Ofwel Nelson Mandela ofwel De grote boze 
wolf

IK LIJK EEN BEETJE OP 
DIT DIER 
De blauwbilgorgel (zoek het zelf maar eens op!)

HIER WORD IK BLIJ VAN
Een hoofd vol shampoo, gekke gedachten, 
paddenstoelen (rood met witte stippen!) en 
taartjes met thee op zondag (in bed!)

DIT IS DE BESTE REDEN OM MAMA OF 
PAPA ZATERDAGOCHTEND UIT BED TE KRIJGEN 
VOOR HET VERTELUURTJE IN 
DE BIB
Af en toe moet je je ouders ook eens uitlaten, 
vind je ook niet? Anders zitten ze toch maar 
op hun schermpjes te turen...

IK HOU NIET VAN
poep op de stoep

ALS IK 1 DAG IEMAND ANDERS MOCHT ZIJN, DAN 
KIES IK…
Jou!

> > >

REBUS

Raad jij welk boek in de rebus verstopt zit? Stuur het antwoord zo snel mogelijk 
naar: bibliotheek@stad.gent en win een Krook verrassingspakket!

LUISTERENDE OORTJES (kleuters)    -  

8 nov      
15 nov 
22 nov 
29 nov 
  
VERTELUURTJE (kleuters)                     -  

4 nov     -   Tine Vandenbussche
2 dec     -   De Vertelf

VERTELFESTIVAL (4-8 jaar)                -

8 nov (15u)
15 nov (15u)
15 nov (14u)
22 nov (14.30u-16u)
22 nov (14u)
22 nov (15u)
29 nov (15u)

zaterdag(namiddag) 25 nov (14u-16u) 
Sint-Amandsberg - slotfeest

VERHALENWANDELING (vanaf 6 jaar)       -  

11 nov (15u-17u) Nieuw Gent - ikv 11.11.11

CURIEUZENEUZEN (7-12 jaar)             - 

4 nov   7-9 j: Muziekinstrumenten
   10-12 j: Robots
2 dec   7-9 j: Slakken
   10-12 j: Lekker wild

DIGITAAL MAKEN (8-12 jaar)      -

zaterdag 14u-17u   -    4,18 nov, 2,16 dec  -     Open atelier
zaterdag 10u-12u   -    2dec                          -      Lasercut woordkunst

MOBIEL LAB (10-14 jaar)  

zaterdag 10u-16.30u     -    18 nov, 25 nov, 2 dec   -      Maak de stad

De Krook
Bib Zwijnaarde
Bib Ledeberg
Bib Sint -Amandsberg

-
-
-
-

woensdag tussen 14u-16u 

De Krook
Bib Wondelgem
De Krook 

-
-
-

6 dec 
13 dec 
20 dec

zaterdag 11u-11.45u

woensdag(namiddag) 

Zwijnaarde - Tom Vout
Sint-Amandsberg - De Vertelf
Bloemekenswijk - Tom Vout
Brugse Poort - slotfeest
Gentbrugge - Tine Vandenbussche
Sint-Amandsberg - Tom Vout
Zwijnaarde - Tine Vandenbussche

-
-
-
-
-
-
-

zaterdag(namiddag)

zaterdag 10.30u-12.30u 

-
-
-
-

De Krook

Wondelgem

ACTIVITEITEN

veerle.blykers
Sticky Note
spatie tussen vrolijke en mensen

veerle.blykers
Sticky Note
punt mag weg

veerle.blykers
Sticky Note
Waarvoor staat de afkorting ikv? Bedoel je misschien ism (in samenwerking met)?

veerle.blykers
Sticky Note
na een komma hoort een spatie

veerle.blykers
Sticky Note
spatie tussen 2 en dec

veerle.blykers
Sticky Note
co beter alligneren.

veerle.blykers
Sticky Note
een punt achter een zin

veerle.blykers
Sticky Note
14u30 ipv 14:30u

veerle.blykers
Sticky Note
10u30 ipv 10.30u

veerle.blykers
Sticky Note
16u30  ipv 16.30u

veerle.blykers
Sticky Note
Hier ontbreekt nog de plaats waar het doorgaat: De Krook

veerle.blykers
Sticky Note
Hier ontbreekt nog de plaats waar het doorgaat: De Krook
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THE GAME IS ON!

Het oude nieuws: je kan gamen in de jongerenbibliotheek. Het nieuwe nieuws: 
je kan alle games, zelfs de nieuwste, nu ook lenen! Onze games zijn voor de 
consoles PS3, PS4 en XBOX ONE.

Keuze te over trouwens: action, puzzle, adventure, strategy, sport, race, RPG 
(Role play game), platform games en shooter games. Niet alleen bekende games 
maar ook Indie games zoals Little Nightmares, Knack 2, Life is Strange, Journey, 
én  klassiekers voor jong en oud als Crash Bandicoot, Rayman en Sonic!

8 9

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DE HORRORSCOOP  |  Door Emm van Team Krook

Zeker kijken: Riverdale. Een serie over een op het eerste 
gezicht perfect dorpje, dat opgeschrikt wordt wanneer een 
van de populairste jongens plots dood is.

            Stier
             21 april - 20 mei
Een aartsengel komt ’s nachts bij je langs om te waar-
schuwen voor het einde van de wereld. Iedereen denkt 
dat je gek bent en je wordt opgesloten in een psychiatrisch 
ziekenhuis.
Zeker kijken/lezen: De 100 – Kass Morgan. 100 jongeren 
worden vanuit een ruimteschip teruggestuurd naar de aarde 
om te ontdekken of ze nog leefbaar is.

            Tweelingen
             21 mei - 20 juni
Je laat je beste dance moves zien op de dansvloer. * 
shuffle – shuffle – kick* Iedereen kijkt je vol bewondering 
aan. *shimmy – shimmy - box step – chassé- split* En dan 
scheurt je broek...
Zeker kijken: Unbreakable Kimmy Schmidt. Kimmy wordt 
15 jaar opgesloten in een bunker door een sekte. Wanneer 
ze bevrijd wordt, moet ze zich aanpassen aan een compleet 
nieuwe wereld.

            Kreeft
              21 juni - 22 juli
Je broer filmt je terwijl je losgaat op Taylor Swifts nieuwste 
hit. Je wordt een wereldwijde internetsensatie.

Zeker kijken en lezen: The Martian - Andy Weir. Voor dood 
achtergelaten moet Mark Watney zien te overleven in zijn 
eentje… op Mars…

            Schorpioen
             23 oktober - 22 november
Je houdt een spannende spreekbeurt over Vikingen voor 
de klas. Net wan neer je je belangrijkste conclusie wilt 
delen laat je een dikke, vette scheet.
Zeker kijken: Vikings. Een spannend reeks over het leven 
van Ragnar Lodbrok. En als je ouders je betrappen op 
bingewatching om 3 uur ‘s nachts kan je ze altijd wijsmaken 
dat het je huiswerk geschiedenis is.

            Boogschutter
             23 november - 21 december 
Je krijgt een nieuw zusje of broertje. Eenmaal geboren 
blijkt het een duivelskind te zijn dat al je knuffels offert aan 
Satan.
Zeker kijken: The Omen. Niet voor gevoelige zieltjes, maar 
als je wilt weten wat je te wachten staat…

            Steenbok 
             22 december - 20 januari
Je mp3/ipod/gsm… valt op de grond en wil vanaf nu enkel 
nog kersthits afspelen.
Zeker kijken: KERSTFILMS! Want het is nooit te vroeg of te 
laat voor een feelgoodfilm. Laat die kerstverlichting maar 
al komen.

            Waterman
             21 januari - 20 februari
Je bent op stap met je crush. Hij/zij kijkt de hele tijd 
gefascineerd naar je gezicht. Je voelt je dolgelukkig. 
Hij/zij moet je wel superknap vinden! Op het einde 
van de date merk je dat er een dikke groene snottebel 
uit je neus hangt. Lang leve de winter.
Zeker spelen: Age of Empires. Samenlevingen op-
bouwen en andere afbreken. Leuk om alleen te 
spelen of samen.

            Vissen
             21 februari - 20 maart
Je maakt een gezonde wandeling in het bos maar 
wordt aangevallen door een meute woedende 
stinkdieren. Niemand wil de komende maand nog in 
je buurt komen.
Zeker lezen: Overlevers – Chris Weitz. Door een 
mysterieuze ziekte is de wereld enkel nog bevolkt 
door tieners. Ze moeten zien te overleven zonder 
internet, elektriciteit of andere hulpmiddelen. Zou jij 
het aankunnen?

            Ram
             21 maart - 20 april
Je moeder was serieus toen ze dreigde je te komen 
zoeken op die fuif als je niet op tijd thuis was. Leg nu 
je vrienden maar uit waarom ze  in haar ochtendjas 
en krulspelden op de dansvloer staat.

Zeker spelen: De Sims. Wanneer je een ellenlange dag op 
school hebt gehad, met zeurende leerkrachten en regen-
buien kan je altijd een beter leven opstarten met De Sims. 
Want daar regent het nooit. En kan je geld magisch laten 
verschijnen door de juiste code te gebruiken.   
            
            Leeuw
             23 juli - 22 augustus
Je hond eet je huiswerk op. De leerkracht gelooft je niet en 
laat je de hele week nablijven wegens slechte smoesjes.
Zeker lezen: Grensgangers. Een mooi en interessant boek 
over de Berlijnse muur. Maak indruk op je leerkrachten door 
dit boek te lezen.

            Maagd
             23 augustus - 22 september
Een mus maakt een nestje in je haar. Natuurpunt roept je 
hoofd uit tot nationaal natuurgebied. Je mag je haar niet 
meer kammen en moet je kamer openstellen voor mensen 
die je hoofd willen bezoeken.
Zeker spelen: Fifa. Voetbal zonder zelf te moeten bewegen. 
Ideaal toch.

            Weegschaal
             23 september - 22 oktober
Je wordt uitgekozen om mee te doen aan een make-over-
programma. Je krijgt een regenbooghanenkam en roze 
glinsterende hotpants.

P.S.  We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het lezen en interpreteren van de Horrorscoop.

3D-printen, basis elektronica, leren programmeren   

          woensdag 22/11: Lasercut/woordkunst

We leren werken met de lasercutter en snijden zo digitale 
tekst uit houten platen. We gebruiken hiervoor het 
programma Inkscape maar je hebt geen voorkennis 
nodig. Kom af, woorden waren nog nooit zo mooi! 

5 DINGEN DIE JE NOG NIET WIST 
OVER #KLUBKROOK

1°  #KLUBKROOK is geen club. Of toch niet zo’n club met lidkaarten en zo.  
Het is de naam voor alle jongerenactiviteiten in De Krook. 

2°  Er is elke woensdagnamiddag van 14u tot 16u iets te doen, behalve in de 
examenperiode. Je komt als je tijd en goesting hebt. No pressure.

3°  We zitten níet in de kinderbibliotheek, maar een verdieping lager, in de 
jongerenbib. (Logisch: het ís voor jongeren. Van 13 tot 18 jaar.)

4°  Alles is gratis (ook 3D-printen!).

5°  We gaan níet in een hoekje zitten lezen. Check dit programma:

1 -  OORLOG EN VREDE VAN TOLSTOJ - Een monument uit de wereldliteratuur om 
mee uit te pakken. Over adellijke Russische families, de valstrikken van de liefde en 
de oorlog tegen Napoleon. Dankzij de vele Franse dialogen krijg je er nog een gratis 
taalcursus bovenop.

2 - VERLANGEN NAAR FRANKRIJK - Michiel Hendryckx neemt je met foto’s en com-
mentaar mee naar de mooiste plekken in zijn geliefde Frankrijk. Een fotoboek dat 
meteen dienst doet als reisgids!

3 -  Geschiedenis en aardrijkskunde, maar dan verpakt als literatuur. Dat leest zoveel 
vlotter! Zoals Geert Maks IN EUROPA of REIZEN ZONDER JOHN in het voetspoor van 
John Steinbeck. Of Frank Westerman in DIER, BOVENDIER: over Lippizaner paarden, 
maar ook over de evolutietheorie, rassenveredeling en oorlogen.

4 - RODE ROZEN EN TORTILLA’S van Laura Esquivel - een verboden liefde, familietra-
dities én recepten uit Mexico. Een 3-in-1-boek om je vingers bij af te likken. 

DE K-ROOKDETECTOR
                Boeken zijn als pralines

Er zit meer in dan je denkt. Als je de laatste bladzijde omslaat, heb je niet alleen een verhaal 
gelezen of foto’s bekeken. Je bent ook wijzer geworden in de verschillende betekenissen van 
het woord. De K-rookdetector ging voor jou op zoek naar de mooiste ‘pralines’ uit de collectie, 
met lekker veel laagjes. Laat het smaken!

5 - In PERSEPOLIS vertelt Marjane Satrapi haar jeugd in het Iran van de ayatollahs 
en als studente in Europa. Je leest de tekst bij de prenten, maar tegelijk de prenten 
zelf, die de tekst vaak nuanceren of zelfs tegenspreken. Een kritische, ironische en hi-
larische blik op de recente Iraanse geschiedenis in een graphic novel: van een ander 
maar niet minder sterk kaliber dan een non-fictieboek.       

6 - EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN BIJNA ALLES - Reisboekenschrijver Bill Bryson 
neemt je mee op een duizelingwekkende trip van de oerknal tot de ontwikkeling van 
de mens, en alles daartussen! Propvol prachtige illustraties, weetjes en grappige 
anekdotes over de levens en eigenaardigheden van beroemde wetenschappers. Er 
bestaat ook een kindereditie. 

7 - ALLEEN OP DE WERELD - leef mee met de lotgevallen en avonturen van de wees 
Remi, die je meeneemt op een wel héél lange wandeltocht door het Frankrijk van de 
19de eeuw. Katharsis: check, bijleren: check!

1

Een ander soort boekenclub. 
Wij kiezen het thema en jij 
brengt daarover een boek, 
film of cd mee. Resultaat: 
genoeg lees-, kijk- en luister-
tips om het weer een maand 
uit te houden.

          woensdag 8/11: thema 
          verfilmde boeken

          woensdag 15/11: Game Beat the boss. 

We spelen de moeilijkste levels en proberen 
samen de taaiste tegenstander te verslaan. 
Niet voor watjes. 

          woensdag 20/12: Gamen

Toernooi! We spelen competitieve games in toer-
nooi-vorm en zien op het einde van de middag 
wie de beste Krook-gamer van het moment is.

          woensdag 29/11: Social Story. 

Wat als personages uit jouw favoriete 
boeken een Facebook-, Instagram- en 
Twitter-account zouden hebben? Met 
andere personages praat? In onze wereld 
zou leven? We knutselen die gewoon zelf 
in elkaar!

         woensdag 27/12: 
         Meme your book. 

Kan je met een meme of een GIF 
een heel boek samenvatten? We 
testen het met jou uit en maken
 een volledige bibliotheek-
catalogus met grappige 
prentjes.

veerle.blykers
Sticky Note
volgens mij moet dit ook meervoud zijn: praten en zouden --> Met andere personages praten? In onze wereld zouden leven? 

veerle.blykers
Sticky Note
Emma? ipv Emm

veerle.blykers
Sticky Note
spannende (met extra e)

veerle.blykers
Sticky Note
' (apostrof) in de andere richting

veerle.blykers
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De Filialentour houdt deze keer halt in de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg. We ontmoeten er bibliotheekmedewerkers Karin en Nathalie, praten met trouwe 
leners en weten meteen: dit is een warm filiaal, stevig verankerd in de buurt en bruisend van leven. Het beste bewijs? Het vertelfestival van november.

herlees vaak boeken. De trilogie van de Noorse schrijfster 
Herbjorg  Wassmo, bijvoorbeeld: Het boek Dina, Het 
boek Benjamin en Het boek Karna. Telkens ontdek ik 
weer nieuwe dingen, altijd sterken ze me.”

Franciska en kinderen
Myrddin (11) en Malin (9), 
de kinderen van Franciska, 
zijn verzot op strips: 
De Blauwbloezen, Sus & 
Sas, Girlz… Malin: “Als we 
thuiskomen van school, 
gaan de boekentassen 
aan de kant en beginnen 
we direct te lezen.” Ook 
boeken? Myrdinn: “Mja, 
als er prentjes in staan, 
zoals in De Waanzinnige 
Boomhut of Hoe leer je 
Draaks? Dan wel.”

Dwergpapegaai
De bibliotheek is sterk verweven met de buurt. Karin, 
die al 35 jaar in het filiaal werkt, is ook lid van het 
Wijkactieteam en een bekend gezicht voor de school-
kinderen van Sint-Amandsberg. Karin: “De mensen 
kennen ons en stappen daardoor makkelijker binnen. 
Toch bereiken we lang niet iedereen. Op het buurt-
feest laatst viel me op hoeveel mensen nauwelijks 
kunnen lezen of schrijven.” Nathalie: “Onlangs beland-
de hier toevallig een vrouw. Ze was zó verwonderd dat 
je hier boeken kon lenen, en dan nog gratis. Ze is bui-
ten gestapt met een boek over dwergpapegaaien, want 
zo had ze ereentje thuis.”

Liever papier
Karin: “De bibliotheek zet 
sterk in op digitale dienst-
verlening. Dat kan van-
daag natuurlijk niet 
anders. Toch krijgen we 
veel mensen over de vloer
die niet mee zijn. Ze 

Bibliotheek St-Amandsberg
Halvemaanstraat 92

Maandag van 15u30 tot 19u
Woensdag van 14u tot 17u
Donderdag van 15u30 tot 18u
Zaterdag van 10u tot 12u30

Op zoek naar een bibliotheekfiliaal 
in je buurt?
Surf naar:
www.stad.gent/openingsuren-adressen/
bibliotheken

Boerenmarkt
Bibliotheekmedewerker Karin: “We hebben meer dan 
6.000 leners in ons filiaal. Ik weet het goed, want ik 
heb juist voor iedereen een nieuwe lenerskaart 
gemaakt (lacht). De meesten springen binnen op 
zaterdagochtend, als het boerenmarkt is in de straat.”

Boeken voor het leven
Lener Franciska: “Ik kom hier al jaren. Karin en 
Nathalie kenden me al toen ik zwanger was, ze kennen 
de kinderen, hun interesses. Dat is zo fijn. Nathalie 
heeft zowat dezelfde boekensmaak als ik. De prachtige 
boeken van Karl Ove Knausgard heeft zij me bijvoor-
beeld aangereikt. Soms lijken de boeken die ik uitkies 
synchroon te lopen met mijn leven. Dan zit ik bijvoor-
beeld met vragen, eigen aan een bepaalde levensfase, 
en dan vind ik exact wat ik nodig heb in de boeken 
die ik op dat moment  lees. Heel bizar is dat. Ik 

“Nathalie heeft me al 
  zoveel mooie boeken 
  aangereikt.” 

willen bijvoorbeeld hun boete liever hier cash betalen 
in plaats van aan een automaat. Of ze verzuchten hoe 
blij ze zijn met het papieren overzicht van hun ontle-
ningen. Of ze blijven helemaal weg… Onze kranten-

lezers bijvoorbeeld. We moedigen ze aan om via 
GoPress de krant digitaal te lezen, maar dat lukt maar 
matig. Liever papier, zeggen ze.”

Twee weken verhalenplezier 
Van 15 tot 25 november organiseert Bibliotheek 
Sint-Amandsberg voor de 5de keer een wervelend vertel-
festival. Op school, in het kinderdagverblijf en natuurlijk in 
de bibliotheek zelf, duiken kinderen twee weken lang een 
heerlijke fantasiewereld in. Zo is er op woensdag 15 en 22 
november om 15u een verteluurtje voor kinderen van 3 tot 
8 jaar. Ook het programma van het slotfeest op zaterdag 25 
november van 14u tot 16u leest als een sprookje. 
Niet te missen!

Filialentour | Bibliotheek Sint-Amandsberg

Je zag ze vast al in het nieuws: robots die senioren 
gezelschap houden of reizigers de weg wijzen in de 
luchthaven. Maar wat je wellicht nog niet wist: op de 
vierde verdieping van De Krook werken mensen die 
robots maken en bestuderen. Komt er straks een droid 
die verhaaltjes voorleest? Of voor jou je boeken gaat 
zoeken? We vroegen het Jeroen Bourgonjon, coördinator 
voor UGent in De Krook.
 
Jeroen Bourgonjon: “Je mag gerust zijn, we plannen 
op de vierde verdieping geen overname van de 
bibliotheek door robots (lacht). Maar ze worden hier 
wél bestudeerd door verschillende vakgroepen.”

Iedereen een robot
Jeroen: “Het team van professor Jelle Saldien werkt 
aan OPSORO, een letterwoord dat staat voor Open 
Platform voor SOciale RObots, robots die mensen 
in allerlei situaties kunnen helpen. Dankzij dat open 
platform zal iedereen in de toekomst zijn eigen robot 
kunnen bouwen.”

Was en plas
Jeroen: “Het team van professor Francis Wyffels 
(IDLab) onderzoekt hoe we robots dagelijkse hande-
lingen kunnen aanleren, bijvoorbeeld de was doen. 
Imec gaat dan weer op zoek naar nieuwe manieren 
om mensen beter te laten samenwerken met robots 
op de werkvloer.”

Help, een robot!
Jeroen: “Toen je daarnet vroeg of robots binnenkort 
boeken uit de rekken halen, hoorde ik wat argwaan. 
Je bent niet alleen. Veel mensen stellen zich vragen 
bij het inzetten van robots in de samenleving of zijn 
er ronduit bang voor. We bestuderen daarom ook de 
maatschappelijke impact van robots. Het platform 
Ministry of Makers bijvoorbeeld brengt experten samen 
om na te denken over robots. ‘My Robot, helper 
and friend?’ richtte zich op robots in de zorgsector. 
‘Gezocht: Robot (m/v/x)’ focust op de relatie tussen 
robots en werkgelegenheid.

HALEN ROBOTS STRAKS JE BOEK UIT HET REK?
Onze huisgenoten | 

3 tips voor robotfans

1. Minitentoonstelling in Bibliotheek De Krook
Ontdek alles wat de bibliotheek in huis heeft over robots op 
één plek: de agora, 
even voorbij de infobalie.
periode vd expo?

2. Robots in het Design Museum Gent
In het museum in de Jan Breydelstraat lopen twee fasci-
nerende tentoonstellingen: ‘Hello, Robot’ stelt de relatie 
tussen mens en robot centraal (van 27 oktober tot 15 april). 
In ‘Take Control – Lose Control’ denken wetenschappers van 
UGent na over de toenemende digitalisering en robotisering 
van onze samenleving (van 7 oktober tot en met 27 maart).

3. Kraks@DeKrook-publieksavond over robots
Experts leggen op een bevattelijke manier uit wat robots 
vandaag al kennen en wat de toekomst ons brengt. Na de 
lezing kan je zelf met een aantal robots aan de slag.

Dinsdag 21 november 19u30-21u (deuren open om 19u), 
zaal De Blauwe Vogel (-1), gratis, inschrijven aanbevolen. 
LINK voor inschrijving

Robots, the movie
Jeroen: “De onderzoeksgroep Cultuur & Educatie 
(UGent) analyseert hoe robots worden voorgesteld in 
fictie. Als we in boeken en films alleen gewelddadige 
robots tegenkomen, dan is het natuurlijk slikken als 
we met eentje moeten werken. Omgekeerd maken 
verhalen over menselijke robots ze sympathieker.”

Blijf op de hoogte 
•  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
•  Volg Bibliotheek De Krook op 
•  Mijn Bibliotheek Gent voor verlengen, 
   reserveren, Leestips-op-maat, 
   krantenarchief en online betalen.
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Ook in De Krook
De Krook is een huis met veel bewoners. Sommigen nemen weinig ruimte in, maar kunnen wél bijzonder veel voor je 
betekenen. Zoals De Stap en het CLB. Even voorstellen. 

DE STAP

Wegwijs in volwasseneducatie

“Hoe kan ik mijn diploma secundair onderwijs alsnog 
halen?” “Wat is het verschil tussen een lerarenoplei-
ding aan een universiteit en een hogeschool?” Het 
zijn maar een paar mogelijke vragen waarmee je kan 
aankloppen bij De Stap, het kenniscentrum voor volwas-
senenonderwijs. De medewerkers kennen écht alle 
mogelijke opleidingen, van basiseducatie tot Syntra-
specialisaties. Vertel wat je zoekt en ze zetten voor 
jou alle opleidingsmogelijkheden op een rij. Zomaar 
gratis.

De Stap, +2 (links van de trap naar +3)

Maandag, dinsdag en woensdag van 13u tot 17u, 
zonder afspraak
09 233 75 15

HET CLB

Voor al je vragen rond onderwijs en opvoeding

Je leest het goed: in De Krook zit ook een Centrum 
voor Leerlingbegeleiding (CLB). Hier kan jij – als jongere 
of ouder - terecht met al je vragen: over schoolmoe-
heid, cyberpesten, studiekeuze, leerproblemen … De 
CLB-medewerker luistert en zoekt mee naar oplossingen. 
Heb je verdere hulp nodig? Dan staat een team van 
artsen, verpleegkundigen, psychologen en maat-
schappelijk werkers voor je klaar. Gratis, vertrouwelijk 
en onafhankelijk van de school.

CLB, +2 (links van de trap naar +3)

Elke weekdag vanaf 13u, zonder afspraak
Maandag, dinsdag en vrijdag tot 17u
Woensdag tot 19u
Donderdag tot 18.30u

LUISTERENDE OORTJES
Er was eens… een voorlezer, een paar luisterende 
oortjes en een mooi verhaal. Vlij je neer tijdens onze 
voorleesmomenten en geniet van een wereld vol 
verhalen.   

Elke woensdagnamiddag telkens doorlopend 
van 14u tot 16u:

wo 8/11            
wo 15/11          
wo 22/11          
wo 29/11          
wo 6/12                       
wo 13/12         
wo 20/12                       

 

6 VERTELFESTIVALS IN ALLE UITHOEKEN VAN GENT 

Bibliotheek De Krook en Brede School slaan de 
handen in elkaar en organiseren 5 vertelfestivals in 
evenveel Gentse buurten. We halen de mooiste pren-
tenboeken en spannendste verhalen uit de kast, lezen 
voor, vertellen en organiseren activiteiten waarover je 
kind nog weken napraat. Voor kinderen tussen 4 en 8 
jaar.

Gentbrugge 
Tine Vandenbussche vertelt over ondeugende oma’s 
en wijze kinderen.
Woensdag 22/11 van 14u tot 15u 
Sint-Simonstraat 41, Gentbrugge 

Brugse Poort
Slotfeest met vertellingen over het thema Onderweg, 
met onder andere de Vertelf. 
Woensdag 22/11 van 14u30 tot 16u
Blazoenstraat 9, Gent

Sint-Amandsberg 
Op woensdagnamiddag een verteluurtje voor kin-
deren van 3 tot 8 jaar en het programma van het 
slotfeest 25/11 leest als een sprookje! Tina de Gendt 
en een heleboel vrijwilligers komen meertalig voor-

lezen: in het Turks, Arabisch, Bulgaars en misschien 
zelfs Russisch. Om 15u volgt de slotact met Theater 
Boetiek. Niet te missen!
Woensdag 15/11, van 15u tot 16u, De Vertelf 
Woensdag 22/11, van 15u tot 16u, Tom Vout
Zaterdag 25/11 van 14u tot 16u: slotfeest met om 15u 
Theater Boetiek

Kom je graag als groep? Dan graag even vooraf 
inschrijven in het filiaal.

Halvemaanstraat 92, Sint-Amandsberg

Bloemekenswijk 
Tom Vout brengt heerlijke vertellingen over voorlees-
papa’s en -opa’s. Ben je er graag bij? Kom langs en 
schrijf je snel in.
Woensdag 15/11 om 14u
Francisco Ferrerlaan 275A, Gent

Zwijnaarde 
In november krijgen we twee vertellers over de vloer! 
Kom wegdromen bij de mooiste vertellingen.
Woensdag 8/11, 15u, Tom Vout
Woensdag 29/11, 15u, Tine Vandenbussche
Heerweg-Zuid 22, Zwijnaarde

Kinderbibliotheek - Bibliotheek De Krook
Bibliotheek Zwijnaarde  
Bibliotheek Ledeberg      
Bibliotheek Sint-Amandsberg      
Kinderbibliotheek - Bibliotheek De Krook              
Bibliotheek Wondelgem
Kinderbibliotheek - Bibliotheek De Krook              
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En kan de o van Herbjorg doorstreept?
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opgelet: tekst is nog aangepast
Of ze verzuchten hoe blij ze zijn met het papieren overzicht van hun ontleningen. Nog een voorbeeld: sinds kort krijgen we nog maar één papieren krant in het filiaal. We moedigen onze bezoekers aan om hier via GoPress de krant digitaal te lezen, maar dat lukt maar matig. Liever papier, zeggen ze.
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Dit stukje over het vertelfestival dachten we hier weg te laten en bij het overzicht van de vertelfestivals te zetten. Tenzij dat intussen weer veranderd is? 
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twee zinnen van maken. Op woensdagnamiddag een verteluurtje voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Ook het programma van het slotfeest op 25/11 leest als een sprookje.
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klopt het dat hier een vosje staat? Cute ;-)
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Waar? 
Zie -2/-1/0/+1/+2 voor de verdieping waar de activiteit plaats vindt.

Reserveren?
Reserveer vooraf, dan bent je zeker van een plaats. Zonder reservatie deelnemen kan 
ook, als er nog plaats vrij is. Meer info en reserveren: www.stad.gent/bibliotheek 
(tik de activiteit in het zoekvak) of 09 224 22 65 (Vormingplus) of ter plaatse. 
Kraks@DeKrook: reserveren via http://ugent.congrezzo.nl/kraks-de-krook.

Prijs?
• Bij elke Vormingplus (V+) activiteit staan de vier prijzen vermeld in deze volgorde: 
   standaardprijs - reductieprijs - sociale prijs - kansentarief via UITpas Gent.
• Bij alle andere activiteiten: standaardprijs - kansentarief via UITpas Gent.

za 4/11  |  14:00-17:00   |  -1 
Digitaal maken - open atelier

za 4/11  |  14:00-16:00  |  0  
Kennismaking Bibliotheek De Krook 
Reserveren

za 4/11  |  15:00-16:00  |  +1/+2 
Library Sessions - Parapente 700 

di 7/11  |  19u30 - 21u  |  -1 
Belezen wetenschappers  
€ 5  |  Reserveren

wo 8/11  |  14:00-16:00  |  -2 
#klubkrook - Books&more  
Reserveren

do 9/11  |  19:30-21:00  |  -1 
Quotes - Bruno Vanobbergen 
€ 5 - 4 - 2.50 - 1  |  Reserveren  |  V +

vr 10/11  |  14:30-17:15  |  -1 
Literatuurdebat 1 - De economie van het boek 
Reserveren

za 11/11 
Bib Nieuw Gent - Buurtfeest 11.11.11

do 16/11  |  12:30-13:15  |  -1  
Paarse Zetel - Johan De Boose
Reserveren  |  V+

vr 17/11  |  14:30-17:15  |  -1 
Literatuurdebat 2 - De auteur als actor  
Reserveren  |  Ugent

za 18/11  |  14:00-17:00  |  -1 
Digitaal maken - open atelier 

di 21/11  |  19:00-22:00  |  -1 
Kraks@DeKrook - Robots  
Reserveren  |  Universiteit Gent - imec
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