
 

ZATERDAG 22 OKTOBER 2022

VERWENDAG
Op 22 oktober verwent Bibliotheek Evergem je met koffie en taart.  
Je kan deelnemen aan allerlei activiteiten en we sluiten de dag af met muziek.

• De beste apps voor je smartphone en tablet
• Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek! 
• Digitale dienstverlening van de bib
• Aan de slag met de activiteitenmaterialen van de bib
• Neem een kijkje achter de schermen van de bib
• Virtual Reality bril (demonstratie)

Bibliotheek EVERGEM.BE/BIBLIOTHEEK 
T 09 216 89 30 Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem
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OPENINGSUREN

Bibliotheek Evergem, Bibliotheekstraat 12 
T 09 216 89 30
 ma: 14 tot 18 uur 
 di: 10 tot 12 uur en 14 tot 19.30 uur 
 wo: 10 tot 18 uur 
 do: 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur 
 vr: 10 tot 18 uur 
 za: 10 tot 17 uur

Bibliotheek Ertvelde, Marktplein 2 
T 09 344 25 56 
 ma: 15.30 tot 18 uur 
 di: 15.30 tot 18 uur 
 wo: 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur 
 do: 15.30 tot 18 uur 
 vr: 10 tot 12 uur 
 za: 10 tot 12 uur

Bibliotheek Sleidinge, Weststraat 31 
T 09 358 51 10
 ma: 15.30 tot 18 uur 
 di: 15.30 tot 18 uur 
 wo: 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur 
 do: 15.30 tot 18 uur 
 vr: 10 tot 12 uur 
 za: 10 tot 12 uur

evergem.be/verwendag



  

VAN 10 TOT 12 UUR 

DE BESTE APPS VOOR JE 
SMARTPHONE EN TABLET
Er bestaan miljoenen apps die het leven makkelijker 
maken. Maar welke zijn echt de moeite? Kristof 
D’hanens toont een 25-tal apps voor huis-, tuin- en 
keukengebruik.

• gratis
• inschrijven via evergem.be/apps

VAN 15.15 TOT 16.15 UUR 

AAN DE SLAG MET DE  
ACTIVITEITENMATERIALEN
De bib heeft een ruime collectie spellen om het ge-
heugen, de motoriek en zintuigen te stimuleren. Het 
spelmateriaal is geschikt voor ouderen en mensen 
met lichte dementie en hun familie. Kom ons nieuw 
landenspel uittesten of speel muziekbingo of verha-
lenbal.
Ook leuk voor grootouders met kleinkinderen, je kan 
samen herinneringen ophalen uit de tijd van toen. 
Het is ook mogelijk om je apart in te schrijven.

• gratis 
• voor grootouders met kleinkinderen, mensen met  
 lichte dementie en hun familie, zorgverleners
• inschrijven via evergem.be/activiteitenmateriaal

VAN 14.30 EN OM 15.30 UUR 

NEEM EEN KIJKJE ACHTER 
DE SCHERMEN VAN DE BIB
Grijp je kans om de bibliotheek te ontdekken op plekken waar je als 
gewone bezoeker niet binnen mag. Je gids vertelt je het verhaal achter 
de bibliotheekdeuren.

• gratis 
• inschrijven via evergem.be/rondleidingbib

VAN 14 TOT 15 UUR 

GAAT LEZEN MOEILIJK?
GA VOOR EEN 
LUISTERBOEK!
Je komt alles te weten over het gevarieerde aanbod 
Daisy-boeken, kranten en tijdschriften. Je leert bij 
over hoe je deze boeken makkelijk kan beluisteren 
met een Daisy-speler van de bib, je tablet of je smart-
phone. Krijg je al zin? 

• gratis 
• voor ouderen en hun familie, zorgpersoneel,  
 ergotherapeuten … 
• eventueel meebrengen: tablet of smartphone 
• inschrijven via evergem.be/daisy

VAN 14 TOT 16 UUR 

DIGITALE DIENSTVERLENING 
VAN DE BIBLIOTHEEK
Wist je dat je ook thuis jouw bibliotheekzaken kan bijhouden? Materiaal  
reserveren of verlengen, je leenhistoriek bijhouden, leeslijstjes maken … 
Maak kennis met alle mogelijkheden van Mijn Bibliotheek, Gopress, het 
e-boekenplatform ... We overlopen alle digitale toepassingen van de bib. Je 
kan je eigen tablet meebrengen of een tablet van de bib gebruiken.

• gratis 
• inschrijven via evergem.be/digitalebib

DOORLOPEND
• probeer onze VR-bril en ontdek een fantasiewereld in 3D
• koffie en taart
• geniet van accordeonmuziek (vanaf 16 uur)
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