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Van maart 2022 tot februari 2023 vieren we het 25-jarig bestaan van het boek 
‘Harry Potter en de steen der wijzen’.  
Ontdek Perron 9 3/4 en beleef een jaar lang magische activiteiten met de Bib. 

MAART
BIBSTER TOVERSCHOOL 
TOERNOOI
In 2022 steken we Bibster in een nieuw magisch jasje. De 
laatste editie van het toverschool toernooi vond plaats in 
het schooljaar 1994-1995, maar eindigde dramatisch met 
de herrijzenis van Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden.  
Vanaf 2022 proberen we het opnieuw!  
Samen met je klas kan je strijden tegen andere scholen. 
Durft jouw klas de uitdaging aan? De winnende klas gaat 
naar huis met de Toverschool Trofee. Maar dat is niet 
alles, je kan ook cinema tickets winnen voor heel je klas!
Deze wedstrijd is voor leerlingen van het 4e, 5e en 6e 
leerjaar.

Maart > juni 2022
Locatie Bib Beveren
Tijdstip aanvragen via Bib 
Leeftijd 4e, 5e, 6e leerjaar 
Prijs gratis 

VAKANTIETOPPER 

MAAK JE EIGEN 
VERZORGINGSPRODUCTEN
Je gaat aan de slag met natuurlijke producten om je 
eigen magische verzorgingsproducten maken. Je voelt, 
ruikt en proeft van de ingrediënten en gaat als een echte 
tovenaar aan de slag om onder andere je eigen bruisbal-
len, kleimasker en zeep te maken, waar je thuis heerlijk 
van kan genieten. 
Inschrijven via Beveren.kwandoo.com 
(vakantietoppers Krokusvakantie).

2 maart
Locatie Polyzaal Bib Beveren 
Tijdstip 10 > 13 uur 
Leeftijd 8 – 12 jaar (2013 – 2009) 
Prijs 16 EUR

MAART -  
FEBRUARI
BETOVERENDE  
VOORLEESUURTJES 
Kom naar de voorleesuurtjes in de Bib! Enthousiaste 
voorlezers wachten je op en laten je lachen, griezelen, 
genieten. We lezen magische boeken over helden en 
schurken. Alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom. Ook 
(groot)ouders zijn welkom.

Elke tweede en vierde woensdag van de maand
Locatie Vertelzolder Bib Beveren
Tijdstip 14.30 > 15.15 uur 
Leeftijd 4 - 8 jaar 
Prijs gratis

Alle activiteiten volgen de op dat moment geldende coronarichtlijnen.  
Een actuele versie van het programma vindt u op www.beveren.be/bibliotheek.

VOLZET
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SLOTFEEST DE LEESJURY 
Eind maart sluit De Leesjury Beveren haar leesjaar af met 
een spetterend feest.
Noteer zaterdag 26 maart alvast in uw agenda.  
Wij zorgen voor een fantastische auteurslezing. 
Ook niet-leden zijn welkom!

Zaterdag 26 maart
Locatie Bib Beveren
Tijdstip 11 > 12 uur 
Leeftijd 6 - 18 jaar 
Prijs gratis

OPENINGSWEEKEND 
JEUGDBOEKENMAAND 

Start van een magisch jaar in de bib
Vanaf 1 maart 2022 toveren we de Bib om tot een  
magische plek. We zetten de hele maand maart boeken 
rond helden en schurken in de kijker. Daarnaast wekken 
we de fantastische reeks ‘Harry Potter’ van J.K. Rowling 
tot leven in allerlei fijne bezienswaardigheden en acti-
viteiten. Laat uw fantasie een jaar lang prikkelen tijdens 
een bezoek aan de Bib. 
De maand maart staat in teken van ‘Helden en Schur-
ken’, naar het thema van de Jeugdboekenmaand. Op 
zaterdag 5 en zondag 6 maart starten we de Jeugdboe-
kenmaand met een spetterend openingsweekend in Bib 
Beveren. 

Zaterdag 5 maart van 9.30 tot 12.30 uur
Kom op zaterdag verkleed als uw favoriete magische 
personage en maak kans op een filmticket voor een 
gezellige Harry Potter filmvoorstelling in cinema Rubens. 
Speel mee met tal van leuke boekenspelletjes en ont-
vang een lekkere attentie aan de balie.

Zondag 6 maart van 9.30 tot 12.30 uur
Speel op zondag doorlopend mee met tal van leuke 
boekenspelletjes in de Bib. Om 11 uur neemt kinderkoor 
Toelielee u mee op een magische reis. Bemachtig snel 
uw plaatsje en kom genieten van dit muzikale spektakel. 
Inschrijven kan via kwandoo.beveren.com.
Komt u ook een kijkje nemen tijdens de openingsuren 
van de Bib?

Zaterdag 5 maart 
Zondag 6 maart
Locatie Bib Beveren
Tijdstip Openingsuren Bib 
Prijs gratis

APRIL
VAKANTIETOPPER:  
HARRY SNIJP(L)OTTER 
Wek een wereld vol magie tot leven en breng je magische 
verhaal in een unieke DIY gelaagde 3D-schaduwdoos. 
Word in drie dagen tijd expert in papercutting en ga aan 
de slag met digitaal 2D design en digitaal snijplotten. 
Je leert zelfstandig werken met de cricut joy snijplotter 
en ontwerpen in inkscape. Een niet te missen kans voor 
echte makers! I.s.m Creatieve STEM.

4 > 6 april maart
Locatie Polyzaal Bib Beveren
Tijdstip 9 > 16 uur 
Leeftijd 2012 - 2009 
Prijs 98 EUR 
Inschrijven via beveren.kwandoo.be

DE JEUGDBOEKEN VERKOOP 
‘Bij twijfel, ga naar de bibliotheek’ klinken de wijze 
woorden van Hermelien uit de alombekende Harry 
Potter-reeks. Bib Beveren organiseert een grote boeken-
verkoop in de hoofdbibliotheek. In onze omgetoverde 
polyzaal vindt u tweedehands jeugdboeken aan  
0,50 EUR per boek. 
Kom snuisteren en stap buiten met een stapel leesvoer 
met verhalen waarin u kan verdwalen.
Vrije toegang tijdens de openingsuren van de Bib.

8 > 24 april
Locatie Bib Beveren
Tijdstip Openingsuren Bib

DE ALLEREERSTE HARRY 
POTTER LEESCLUB IN HET 
WAASLAND ZOEKT LEZERS! 
In 2022 komt de leesclub acht keer samen om de boeken 
van J.K. Rowling te bespreken. Zin om de verhalen op-
nieuw te beleven of ontdekt u ze voor de eerste keer? Een 
fijne leesbegeleider maakt u wegwijs doorheen Zwein-
stein, het Ministerie van Toverkunst en Perron negen ¾. 
Iedereen tussen 16 en 119 jaar is welkom!

04/04, 16/05, 27/06, 05/09, 10/10, 14/11, 19/12, 
03/02
Prijs: 3 EUR (eenmalig)
Interesse? Schrijf in via  
Beveren.kwandoo.com/activity/subscribe/72280 op 
dinsdag 1 februari om 19 uur.  
(eerst een profiel aanmaken helpt altijd)

JULI -  
AUGUSTUS
SCHATTEN VAN VLIEG 
De Schatten van Vlieg is een zomeractie voor families. In 
heel Vlaanderen verstoppen culturele locaties schatkisten.
De schatkist van Vlieg zit dit jaar verstopt in de bib van 
Zweinstein.
Vraag je tablet aan de balie en ga samen met Harry op 
zoek naar de Gruzielementen. Start aan perron 9 3/4 en 
ga op avontuur in onze omgetoverde bib. Behaal jij je 
tovenaarsdiploma?

Juli > augustus
Locatie Bib Beveren
Tijdstip Openingsuren Bib 
Leeftijd 6 - 12 jaar 
Prijs gratis

SEPTEMBER
#GEKAFT 
Zien je schoolboeken er maar saai uit? Tijd om daar 
verandering in te brengen! Kom op woensdag 7 
september 2022 jouw boeken kaften in Bib Beveren 
tussen 14 en 16 uur. De fantastische illustrator ‘Jolien 
Tekent’ zet graag een originele kriebel op jouw 
kaftpapier. Steek je handen uit de mouwen en geef je 
schoolschriften en –boeken zelf een hip jasje in ons 
#Kaftatelier. Kaftvrijwilligers leren jou kaften aan het 
#Kaftstation en blaas gerust even uit in ons #Kaftcafé. 
#Kaft je mee? 

Woensdag 7 september
Locatie Bib Beveren
Tijdstip 14 > 16 uur 
Leeftijd ouders met kinderen vanaf 6 jaar 
Prijs gratis

MEI
LEZING ROAD TO ROWLING 
De handtekeningen verzamelen van de acteurs die 
meespeelden in de Harry Potter filmreeks, dat is het 
doel van Bart Meese en Dieter Vanderheeren van ‘Road 
to Rowling’. De krabbels komen allemaal in één boek 
terecht, dat nadien zal geveild worden ten voordele 
van Make-A-Wish Belgium. Het duo verzamelde al 35 
handtekeningen, waaronder enkele heel bekende Harry 
Potter-namen. Benieuwd naar deze fantastische reis? 
Op vrijdag 27 mei vertelt Dieter Vanderheeren over 
hun prachtige idee en de avonturen dat dit met zich 
meebrengt.

Vrijdag 27 mei
Locatie Polyzaal Bib Beveren
Tijdstip 20 > 21.30 uur 
Leeftijd Volwassenen 
Prijs gratis inschrijven via bibliotheek@beveren.be
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SCHAAKINITIATIE 
Bent u ook zo onder de indruk van al dat schaken in 
Harry Potter en de Steen der Wijzen en de Netflixserie 
The Queen’s Gambit? Nu is het perfecte moment om 
zelf de nobele sport op te pikken. Het feit dat miljoenen 
mensen over de hele wereld schaken bewijst dat 
iedereen het kan leren.
Hebt u altijd al willen leren schaken, maar weet u niet 
goed hoe? Op 18 september geeft Schaakclub 64 uit 
Beveren een gratis initiatie in de bibliotheek. 
Kom zeker eens een kijkje nemen, want wie weet bent u 
wel een verborgen schaakgenie.

Zondag 18 september
Locatie Bib Beveren
Tijdstip 9.30 > 12.30 uur 
Leeftijd  6+ en volwassenen 
Prijs gratis

OKTOBER

MAGISCHE FAMILIEQUIZ 
Op zaterdag 8 oktober testen we uw Harry Potter kennis 
met een magische familiequiz. Gebeten door de verhalen 
over Dementors, Dobby de huiself en Hermelien? 
Mis uw kans niet en schrijf uw gezin of vriendenkring 
in voor de magische familiequiz! Wij voorzien een fijne 
prijzentafel en vooral veel sfeer. Haal uw Harry Potter 
boeken snel boven of kom ze halen in de Bib.
Deelname per ploeg is 10 EUR. Inschrijven doet u vanaf 
juli 2022 via Beveren.kwandoo.com
Voorproefje? Weet u het antwoord op deze vraag: hoe 
bevrijdt u Dobby de huiself?

Zaterdag 8 oktober
Locatie Zaal Togenblik
Tijdstip 14 > 17 uur 
Leeftijd Gezinnen 
Prijs 10 EUR/ ploeg

SPEL IN DE BIB
Kom op zondagvoormiddag 30 oktober naar de Bib en 
laat u verrassen door de nieuwste gezelschapsspellen! 
Kenners helpen u op weg en gidsen u door het spel.
Inschrijven kan via Beveren.kwandoo.com
I.s.m. De Bokkensprong Beveren

Zondag 30 oktober
Locatie Bib Beveren
Tijdstip 9.30 > 12.30 uur
Max aantal deelnemers 20 personen 
Leeftijd 12+ en volwassenen 
Prijs gratis

DECEMBER
FILMVOORSTELLING  
‘HARRY POTTER EN DE  
GEVANGENE VAN AZKABAN 
Van maart 2022 tot februari 2023 vieren we het 25-jarig 
bestaan van het boek ‘Harry Potter en de steen der wij-
zen’. In de loop van 2022 kunt u op een aantal activiteiten 
filmtickets winnen voor de filmvoorstelling ‘Harry Potter 
en de Gevangene van Azkaban’ in cinema Rubens. 
Heeft u geen ticket gewonnen, maar wilt u toch mee-
genieten van een Harry Potter-filmvoorstelling op groot 
scherm, dan kan u tickets kopen aan 4 EUR. Tickets 
bestelt u via Beveren.kwandoo.com vanaf juli.
Tip: Op 25 november kunt u tijdens de lezing ‘Tijdreizen 
in de literatuur’ meer te weten komen over de  
Tijdverdrijver van Hermelien. 

Zaterdag 17 december
Locatie Cinema Rubens | Statiestraat 86 | 2070 
Zwijndrecht
Tijdstip 13.30 uur 
Max aantal deelnemers 100 tot 120 personen 
Leeftijd gezinnen 
Prijs 4 EUR

NOVEMBER
LEZING 
TIJDREIZEN IN LITERATUUR 
Tijdreizen komt veelvuldig voor in (jeugd)literatuur, in 
allerlei vormen en maten. Ook J.K. Rowling ontwikkelde 
haar eigen versie van het fenomeen voor Harry Potter en 
de Gevangene van Azkaban. 
In klare taal neemt Evi Herremans u mee langs allerlei 
tijdreisfenomenen en –mogelijkheden. Ontdek welke re-
gels er gelden in het Potter Universum. Een fantastische 
reis voor tijdreisliefhebbers en Harry Potter fans! 

Vrijdag 25 november
Locatie Polyzaal Bib Beveren
Tijdstip 20 uur 
Leeftijd volwassenen 
Prijs gratis inschrijven via bibliotheek@beveren.be

JANUARI 2023
EXPERTENQUIZ HARRY POTTER: 
Die hard Harry Potter fan? Kent u de magische wereld 
van J.K. Rowling op uw duim? Op zaterdag 27 januari 
testen we uw Harry Potter kennis met een experten quiz.  
Wij voorzien een fijne prijzentafel en vooral veel sfeer. 
Haal uw Harry Potter boeken snel boven of kom ze halen 
in de Bib.
Deelname per ploeg is 10 EUR. Inschrijven doet u vanaf 
september 2022 via Beveren.kwandoo.com.

Zaterdag 27 januari 2023
Locatie Zaal Togenblik
Tijdstip 20 uur 
Leeftijd 16+ 
Prijs 10 EUR/ ploeg
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MEER INFO 
www.beveren.be/bibliotheek 
bibliotheek@beveren.be

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | T 03 750 10 50


