BIBLIOTHEEK TIENEN
Lezingen & workshops
juli - december 2022

OVERZICHT
Datum

Activiteit

blz.

juli-aug

Bestemming bib!

3

wo 13/10

Infosessie itsme®

4

oktober

Arcadekast CoderDojo Tienen

5

wo 26/10

Workshop: Robots programmeren
voor kinderen door Kris Petitjean

6

za 19/10

Lezing: Tienen in tijden van oorlog
(11.11.11) door Lutgart Vrancken

7

19-27/11

Voorleesweek: lezen met je oren

8

nog te bepalen

De Boekenbabbel

9

1e di + 3e do
van de maand

Kom Binnen: praatgroep Nederlands

10

Info over alle activiteiten vind je ook
▪ op onze website: tienen.bibliotheek.be
▪ op

: www.facebook.com/bibliotheektienen

▪ op

: www.instagram.com/bibtienen

▪ in onze nieuwsbrief (info + inschrijven nieuwsbrief via
knop Info op onze website)
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Praktische info
Je dient je vooraf in te schrijven en te betalen, ten laatste 1 week
vóór de activiteit. Als er daarna nog plaatsen vrij zijn, kan je ons
alsnog contacteren voor inschrijving.
Inschrijven kan
▪ bij voorkeur via onze website tienen.bibliotheek.be
(via tabblad ‘Activiteiten’ klik je op de activiteit en
vervolgens op de knop ‘Schrijf je in’)
▪ in de bib
▪ telefonisch 016 80 56 70
▪ via mail bibliotheek@tienen.be (met vermelding
naam, telefoonnummer en gekozen activiteit)
Je krijgt een bevestiging van je inschrijving binnen de week
na inschrijving. Is dit niet het geval, contacteer ons dan.
Je inschrijving is pas definitief na betaling!
Betalen kan in de bib aan de zelfscanbalies (bancontact of
cash). Leden met een actief lidmaatschap kunnen ook
online betalen via Mijn Bibliotheek van zodra ze een
bevestigingsmail hebben ontvangen over hun inschrijving.
Annuleren kan tot 1 week vóór de activiteit.
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BESTEMMING: BIB!
Zomeractie

Iedereen tussen 3 en 18 jaar kan in de bib een reispas afhalen
met vier leestrips: naar de zon, naar het museum, onderweg en op
onderzoek. Voor elke trip lees je een boek en krijg je een stempel.
Aan het einde van de zomer worden alle volle reispassen
verzameld en verloten Iedereen Leest en Bib Tienen een aantal
leuke prijzen!
.

Datum: juli - augustus 2022 tijdens de openingsuren
Deelname: GRATIS
Plaats: bibliotheek Tienen
3

ITSME®, JE DIGITALE IDENTITEIT
Infosessie
itsme® is een app waarmee je
op een veilige en makkelijke
wijze (zonder kaartlezer) kan
inloggen op sites van onder
meer overheidsinstellingen en
banken.
Tijdens deze sessie helpen we
je met de installatie van de app
op je smartphone en tonen we
je waarvoor je itsme® kan
gebruiken.
Deelnemers brengen mee:
• smartphone
• identiteitskaart met pincode
Test de pincode van je eID best op voorhand!
• code indien itsme® reeds geïnstalleerd is
• mailadres + wachtwoord
.

Plaats: bibliotheek Tienen
Datum: op donderdag 13 oktober 2022 van 10:00 tot 13:00 uur
Deelname: 5 euro
Max. 12 deelnemers
I.s.m. Seniornet Vlaanderen (https://www.seniornetvlaanderen.be)
Inschrijven via tienen.bibliotheek.be (zie p. 2)
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ARCADEKAST CoderDoJo Tienen
Hele maand oktober in de bib
De arcadekast van CoderDojo
is een toestel waarop je digitale
spelletjes (games) kan spelen
die geprogrammeerd zijn door
CoderDojo.
De kast staat de ganse maand
oktober bij ons in de bib. Dus
kom zeker langs en laat je
verrassen door de digitale
wereld van CoderDojo.

CoderDojo is een internationale club
waarbij kinderen van 8 t/m 17 jaar
zelfstandig aan de slag gaan met
programmeren en het bouwen aan
websites of games. De focus ligt op het
(leren) programmeren en het
ontmoeten van like-minded
leeftijdsgenoten.
(www.coderdojobelgium.be)
.

Plaats: bibliotheek Tienen
Datum: hele maand oktober
Deelname: GRATIS
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ROBOTS PROGRAMMEREN
Workshop voor kinderen
Op woensdag 26 oktober zal STEM-leerkracht Kris Petitjean
kinderen tussen 8 en 12 jaar wegwijs maken in het
programmeren van robotjes.

.

Plaats: bibliotheek Tienen
Datum: woensdag 26 oktober 2022 van 14.00 tot 16.30 uur
Deelname: 3 euro
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Maximum 15 deelnemers
Begeleider: Kris Petitjean, STEM-leerkracht vh
K. Atheneum Tienen en vrijwilliger CoderDojo Tienen
Inschrijven via tienen.bibliotheek.be (zie p. 2)
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11.11.11-lezing
Tienen in tijden van oorlog
door Lutgart Vrancken, voormalig hoofdarchivaris stad Tienen

Lutgart Vrancken schetst
een vergelijking tussen de
huidige crisis in Oekraïne en
de talrijke internationale
conflicten waarmee ook
onze stad Tienen in het
verleden te kampen had.

Na een kort historisch overzicht worden onderwerpen
aangekaart zoals desinformatie en propaganda tijdens de
oorlog, belegering van steden, oorlogsrecht en inbreuken
hierop, oproep van burgers om mee te strijden,
vluchtelingenstromen en invasie met als excuus patriottisme,
ideologie of godsdienst.

.

Plaats: bibliotheek Tienen, gelijkvloers
Datum: op donderdag 10 november 2022 van 20:00 tot 22:00 uur
Spreker: Lutgart Vrancken
Deelname: 5 euro
Inschrijven via tienen.bibliotheek.be (zie p. 2)
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Lezen met je oren
Voorleesweek

De Voorleesweek loopt in heel Vlaanderen van zaterdag 19 tot
zondag 27 november 2022.
Het thema is

'Lezen met je oren'.

Wat de bib van Tienen in petto zal hebben, laten we je weten
na de zomer!
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DE BOEKENBABBEL
▪ Andere lezers ontmoeten
▪ Samen over boeken praten
▪ Iets bijleren

▪ Vind je lezen leuk of wil je graag meer lezen?
▪ Hou je van praten over een boek of luister je graag
naar de boekverhalen van andere lezers?
Dan is De Boekenbabbel wellicht iets voor jou. Vijf keer per jaar
komen we samen om eenzelfde boek te lezen en te bespreken.
Interesse? Neem dan contact op met Nancy Vandenberghe bibliotheek@tienen.be - 016 80 56 70
.

Plaats: bibliotheek Tienen
Deelname: 2 euro
Optie uitlenen van een IBL-boek: 3 euro
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KOM BINNEN
Gezellig babbelen in het Nederlands
Leer jij Nederlands?
Wil je je Nederlands oefenen?
Kom dan eens naar Kom Binnen!
Je kan er je Nederlands oefenen in de bibliotheek van Tienen.
Deelname is gratis. Je moet niet inschrijven.

Wat is Kom Binnen?
We praten samen over gewone dingen:
werk, hobby’s, kinderen, familie,..
Je kan komen en weggaan wanneer je
zelf wil. We drinken gratis koffie en thee.
Je leert er nieuwe mensen kennen.

Nederlandstaligen zijn ook welkom!
Kom Binnen gaat door op de:
■ 1e dinsdag van de maand: 06/09, 04/10, 06/12, 03/01, …
van 14.00 tot 16.00 uur
■ 3e donderdag van de maand: 15/09, 20/10, 17/11, 15/12, …
van 14.00 tot 16.00 uur
Begeleider: Ann Vermeire
Inkom GRATIS, inschrijven is niet nodig, spring gewoon eens binnen!
Plaats: bibliotheek Tienen
Vragen? Contacteer ons! bibliotheek@tienen.be of 016 80 56 70
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Stadsbibliotheek Tienen
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
016 80 56 70
bibliotheek@tienen.be
tienen.bibliotheek.be
www.facebook.com/bibliotheektienen
Openingsuren:
Maandag*
Dinsdag
Woensdag
Donderdag*
Vrijdag
Zaterdag

14.00 – 19.00 uur
10.00 – 12.00 uur
14.00 – 17.00 uur
12.00 – 19.00 uur
14.00 – 17.00 uur
14.00 – 19.00 uur
10.00 – 13.00 uur

VERSIE 09/06/2022

* In juli en augustus is de bibliotheek gesloten op
maandag en donderdag.

Alle info over de bib en onze activiteiten
vind je op onze website: http://tienen.bibliotheek.be
Hier vind je ook onze catalogus en kan je verlengen
of reserveren via Mijn Bibliotheek.
Namens het college van burgemeester en schepenen,
Wim Bergé, schepen van cultuur
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