
Leesgroep viert 25ste boek 
De leesgroep viert het 25ste boek dat ze lezen.  
Dries Gilliaert uit Oudenburg komt zijn boek ‘Kind van de storm’ toelichten.  
Zaterdag 26 september om 10 uur in de bib. Gratis, vooraf inschrijven in de bib  
- bibliotheek@gistel.be - 059 27 40 41. Het aantal plaatsen is beperkt! 

 
Verwendag#Dagvandeklant  

Voor elke bezoeker een verrassing! Tussen 10 en 12 uur stelt Nikola, tekenaar van 
Marc De Bel-boeken zijn tekenwerk tentoon! Gratis lidmaatschap voor nieuwe leners! 

Zaterdag 3 oktober van 9 tot 13 uur - gratis. 

 
Voorleessessies met knutselen voor kinderen van 4 tot 8 jaar 

  Woensdag 4 november om 14 uur - herfst 

  Vrijdag 27 november om 18.30 uur - pyjamavoorleesavond 

⛄ Woensdag 23 december om 10 uur - kerst 

Gratis - vooraf inschrijven in de bib of via gistel.bibliotheek.be 
 

NIEUW: e-boeken lenen op je eigen toestel 
Vanaf half september kun je als lid van bib Gistel e-boeken  
lenen op je eigen toestel via cloudLibrary. Je kan 2 e-boeken  
tegelijk lenen voor 6 weken. De e-boeken verdwijnen vanzelf  
van je toestel, dus over boetes hoef je je geen zorgen te maken.   
Beschikbaar op tablet, smartphone, computer en e-reader.  
Meer info op gistel.bibliotheek.be 

ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD! 

Door het coronavirus kunnen activi-

teiten afgelast of uitgesteld worden. 

We houden je op de hoogte via onze 

website, Facebook en nieuwsbrief. 

Zorg goed voor jezelf en elkaar. 

Workshops voor Smartphone/iPhone 

☛ Workshop 1: apps op dinsdag 13 (Android) en donderdag 15 (Apple) oktober 

☛ Workshop 2: instellingen doorgronden op dinsdag 10 (Android) en donderdag  

12 (Apple) november 

☛ Workshop 3: open consultatie-workshop op dinsdag 1 (Android) en donderdag  

3 (Apple) december: kom met  je specifieke vraag naar de digidokter en help elkaar 
verder. 
De workshops starten telkens om 14 uur. Vooraf inschrijven in de bib - € 2 per sessie. 
Het aantal inschrijvingen is beperkt. 

 

Lezing: Kinderen van de IJzer door Anne Provoost  
Auteur Anne Provoost vertelt het verhaal van de evacuatie van meer dan 10.000  

kinderen uit de frontstreek tijdens WO I. Ze achterhaalde hoe deze kinderen 
de oorlogsjaren ver van huis overleefden, weggerukt uit hun ouderlijke nest. 

In samenwerking met Ginter en met de steun van Literatuur Vlaanderen. 
Donderdag 26 november om 14 uur in vrijetijdscentrum Zomerloos -  

€ 2,50 - vooraf inschrijven in de bib - bibliotheek@gistel.be - 059 27 40 41.  
 

Lezing: Achter tralies door Hans Claus  
Er gaat geen maand voorbij zonder dat de gevangenissen het nieuws halen.  
Overbevolking, relletjes, ontsnappingen… Heeft de overheid hier het juiste antwoord 
op? Gevangenisdirecteur Hans Claus stelt een nieuwe aanpak van gevangenschap 
voor. In samenwerking met Markant. 
Woensdag 9 december om 19.30 uur in vrijetijdscentrum Zomerloos 
€ 3 - vooraf inschrijven in de bib -  bibliotheek@gistel.be - 059 27 40 41.  
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