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2013 Jaar van het voorlezen 

De voorleescarrousel neemt je op 13 november mee voor een ritje in 
en rond de 13 Brugse bibliotheken.  De buurt opent haar deuren voor 
jou én je ouders maar ook voor vertellers en auteurs op deze ongewone 
woensdagmiddag.  

Hierna vind je de tijdstippen waarop de bibliotheek van jouw keuze haar 
verhalencarrousel laat zwieren en zwaaien.  
Opgelet: een kaartje kopen hoeft niet - wel inschrijven vóór je instapt !!

Benieuwd welke bekende buurtbewoner, Brugse jeugdauteur of vertel-
ler komt op welke plaats, lees dan meer op www.brugge.be/cabrio.

De voorleescarrousel is een initiatief van de Openbare Bibliotheek Brugge.



Hoofdbibliotheek Biekorf (Kuipersstraat 3) & Lode Zielens (Westmeers 35):
voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders
3– tot 5-jarigen:
14u—14.45u:       verhaal met creatief staartje in Hoofdbibliotheek Biekorf (crearuimte)
15u—15.30u:     Lara Taveirne vertelt sprookjes in Dar Mima

6- tot 8-jarigen:
15u—15.30u:       bij een auteur op schoot in bibliotheek Lode Zielens
16 u – 16.30 u:     verhalen in het kabinet van de Burgemeester

9– tot 12-jarigen:
15u—15.30u:    fantastische vliegende boeken met Christina Van Geel bij Books & Brunch
16u—16.30u:    fantastische vliegende boeken met Christina Van Geel bij Books & Brunch

iedereen:
16.45u—17.30u:  Met snorren en snaren. Voorleestheater door Klaas Verplancke                                                                                                                                       
                               en Kevin Van Staeyen in Hoofdbibliotheek Biekorf (vertelruimte)

Inschrijven (voor 6 november): 
lode.zielens@brugge.be / 050 33 40 14 of jeugd.bibliotheek@brugge.be/ 050 47 24 32



De Zorge (Moerkerkse steenweg 190, Sint-Kruis)
voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun ouders

4– tot 6-jarigen: 
14u—15u:            verhalen ten huize van én in de bib 
15u:      slotmoment in de bar van De Zorge

6– tot 8-jarigen: 
14u—16u:            met auteur Sylvia Vanden Heede in de bib én op stap met 
                              Lieve Blondelle en andere vertellers 
16.15u—17u:     Slotmoment door Lieve Blondelle in de bar van De Zorge

Inschrijven (voor 6 november): 
de.zorge.bibliotheek@brugge.be / 050 83 37 60

Daverlo (Dries 2, Assebroek)
voor kinderen van 5 tot 8 jaar en hun ouders

14u—17.15u:    verhalentocht naar een geheime bestemming

Inschrijven (voor 6 november): 
assebroek.bibliotheek@brugge.be / 050 83 16 83



Sint-Andries (oude parochiekerk, Knotwilgenlaan)
voor kinderen van 5 tot 9 jaar en hun ouders

5– tot 6-jarigen:
14u—14.30u:       ten huize van boekenman Dany
14.45u—15u:       lekker dicht opeen in de Boekwagen
15.15u—15.45u:    met auteur Katrien Vandewoude in Blijmare

7– tot 9-jarigen:
16u—16.30u:       met auteur Katrien Vandewoude in Blijmare
16.45u—17.30u:    met meester Servaas ten huize van familie Neutens
17.40 u—18u:       lekker dicht opeen in de Boekwagen

Inschrijven (voor 6 november): sint-andries.bibliotheek@brugge.be / 050 31 84 71

De Garve (Pannebekestraat 33, Sint-Jozef)
voor kinderen van 7 tot 10 jaar en hun (groot)ouders

15u—17.30u:       luisteren en knutselen met winterkoningin Lieselot Boone                                                                                                                                            
                                en de kinderwerking van Sint-Jozef,  
                                in de grote zaal van De Garve.
   
Inschrijven (voor 6 november): de.garve.bibliotheek@brugge.be / 050 33 32 95



Sint-Michiels (Rijselstraat 98)
voor kinderen van 3 tot 11 jaar en hun ouders

3– tot 6-jarigen:
15u—16u:            met schepen Annick Lambrecht en auteur Tomas Nollet in de bib

7– tot 11-jarigen:
14.30u—16.30u:  op zwier met o.a. Marius Mindermeer en nieuwsanker Mieke Dumon

Inschrijven (voor 6 november): sint-michiels.bibliotheek@brugge.be / 050 72 70 30

J.F. Willems (Marktplein 12, Zeebrugge)
voor kinderen van 3 tot 11 jaar en hun ouders

3– tot 6-jarigen:
15u—16.30u:       roezemoesverhalen met voorlezer Luc

7– tot 11-jarigen: 
15u—17u:             verhalen in de Scheepsbib van Seafront 

Inschrijven (voor 6 november): zeebrugge.bibliotheek@brugge.be / 050 79 99 40



Sint-Thomas (Brieversweg 334, Male/Sint-Kruis) voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun ouders
4– tot 6-jarigen: 
15.15u—16u:             verhalen ten huize van de familie Steen

6– tot 8-jarigen: 
15.15u—16.15u:        met auteur Sylvia Vanden Heede in Sconevelde

iedereen om 16.15u:slotmoment in Sconevelde (Brieversweg 334)

Inschrijven (voor 6 november): sint-thomas.bibliotheek@brugge.be / 050 35 63 90

De Schorre (Westkapelse steenweg 58, Dudzele) voor kinderen van 2 tot 11 jaar en hun ouders

2– tot 3-jarigen:
15u—15.30u:             kamishibai met Musha op de vertelzolder van de bib

4– tot 6-jarigen:
16u—16.30u:             keuze uit 2 activiteiten op locatie

7– tot 10-jarigen:
14.30u—15u:             verhalen op de zolder van school De Lenaard
14.45u—15.30u:        schilderachtige verhalen in het atelier van Lisette Wijckmans 
15.45u—16.30u:        schilderachtige verhalen in het atelier van Lisette Wijckmans

iedereen om 16.45u:verzamelen in de bib voor apotheose op locatie (tot 17.45u)
Inschrijven (voor 6 november): dudzele.bibliotheek@brugge.be / 050 81 56 96



De Dijk 
(Blankenbergse steenweg 221,
Sint-Pieters)

voor kinderen 
van 5 tot 9 jaar 
en hun ouders

14.30u—16.30u:

Joe Baele en andere  
voorlezers nemen je met 
hun mysterieuze vertel-
lingen mee naar vreemde 
plekken rond de bib.

Inschrijven 
(voor 6 november):  
de.dijk.bibliotheek@brugge.be 
050 33 40 14

De Arend 
(Arendstraat 36, Koolkerke) 

voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar 
en hun ouders

15.45u—18u:

Dominique Berten kruipt 
in de rol van stalknecht, 
paardenmeester en  
koetsier voor een  
verhalentocht die start in 
het koetshuis van  
het Fort van Beieren.  

Inschrijven  
(voor 6 november:  
koolkerke.bibliotheek@brugge.be 
050 33 47 57

Lissewege  
(Oude Pastoriestraat 5)

voor kinderen 
van 2 tot 11 jaar 
en hun ouders

15u—16.30u:

Juf Linda, verteller Agnes 
Verleye, diaken Kris en 
zijn tempeliers spelen de 
hoofdrollen in deze 
voorleesnamiddag.

Inschrijven 
(voor 6 november): 
lissewege.bibliotheek@brugge.be 
050 55 01 71


