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Vorming Dementie door Tandem 
Regionaal Expertisecentrum Dementie
Duur: 2,5 uur met een pauze van 10 minuten. 
dinsdag 15 oktober om 19.30 uur 
Inschrijven kan tot 14 oktober.

Korte inhoud vorming: “Dementie, vriend of vijand”
Wil jij graag meer weten over dementie? Wil je weten welke clichés over dementie 
er in onze samenleving heersen? Wil je de uitdaging aangaan om te komen tot 
een meer genuanceerde kijk op dementie? In “dementie, vriend of vijand” willen 
we graag met jullie een tipje van de sluier oplichten.

Leeskasteel: zingen van oude kinderliedjes
i.s.m. Dienst Samenlevingsopbouw
voor kinderen vanaf 5 jaar, ook ouders en grootouders zijn welkom!
woensdag 30 oktober van 14 uur tot 15 uur.

Lezing Alzheimer Liga
 “Maak kennis met de Vlaamse Alzheimer Liga en de werking van de 
familiegroepen.” De Vlaamse Alzheimer Liga zet zich sinds 1985 in voor mensen 
die in hun omgeving geconfronteerd worden met dementie. 
Het is een pluralistische vrijwilligersorganisatie die tracht zowel het luisterend 
oor als de spreekbuis te zijn van mantelzorgers en familieleden van mensen met 
dementie. Leren van elkaar, luisteren naar elkaar, en dit bij een drankje.
donderdag 31 oktober van 20 tot 21.30 uur met nadien de mogelijkheid tot 
een babbel. - Inschrijven kan tot 30 oktober.

Doorlopend kortfilms 
van 1 tot 7 oktober: “In de ban van de Betties” door Kaviar.
van 8 tot14 oktober: “De zondvloed” met Jan Decleir door Peter Ghesquière.
van 15 tot 21 oktober: “Konfetti im Kopf” door Rick Minnich en Hans Schauerte.
van 22 tot 31 oktober: “Vader en zoon”.
vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

Leeskring 
Bespreking van Joe Speedboot (Tommy Wieringa)
zaterdag 28 september van 10 tot 12 uur.

Tentoonstelling: olieverf door Anne-
Marie Berben (Geel)
Tekenen en schilderen zijn de drijfveer van 
Anne-Marie Berben. Haar schilderijen zijn geen 
afbeeldingen van de realiteit, ze hebben niets te 
maken met het echte leven maar zijn er een reactie 
tegen. Door helle kleuren, dynamische toetsen en 
een verscheidenheid aan schriftuur en factuur te 
onderzoeken, wil Anne-Marie de positieve kanten 
van de mens en de wereld benadrukken en de 
waarneming van de toeschouwer aanscherpen. In 
haar recent werk bevraagt Anne-Marie zich over 
de constructie van een beeld en inspireert ze zich 
op in de realiteit gevonden en door haar digitaal 
bewerkte structuren. 
van 2 tot 30 september.

oktober Themamaand:  
Vergeet dementie, onthou mens
Themamaand rond dementie in de bib van Geel in 
samenwerking met de Stuurgroep “Samen dragen 
op maat van de persoon met dementie”.

Opening tentoonstelling
•	 opening tentoonstelling door Marleen Verboven (schepen)
•	 getuigenis Andrea Croonenberghs
•	 kleine receptie
dinsdag 1 oktober om 20 uur - iedereen welkom.

Leeskasteel voor mensen met dementie en kinderen 
Leeskasteel waar kinderen, mensen met dementie en mantelzorgers welkom zijn. 
Er wordt voorgelezen uit ‘Het land van de grote woordfabriek’ – een ontroerend 
prentenboek over het zuinige en zinnige gebruik van woorden en zinnen, en over 
hoe ogen soms meer vertellen dan woorden. 
Verteller: Frans Kuypers - “Het land van de grote woordenfabriek” 
Auteur: Agnès de Lestrade – Illustrator: Valeria Docampo
zaterdag 5 oktober van 10.30 tot 11.30 uur.

Vorming ‘Ik haat lezen’
Infoavond voor ouders en leerkrachten van kinderen met leesmoeilijkheden.

deel 1:  Dyslexie! Wat is het, hoe ga ik ermee om en welke hulpmiddelen kan ik 
gebruiken?

deel 2:  Daisyboeken en daisyspeler + praktische workshop, hoe gebruik ik een 
daisyspeler ?

deel 3:  Alles over ADIBoeken door Jan Rottier van Eureka Die-’s-lekti-kus, project 
ADIBib

woensdag 9 oktober van 19.30 tot 21.00 uur - Inschrijven kan tot en met 27 
september met vermelding van “ik haat lezen”, naam + contact gegevens en 
het aantal deelnemers.
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Tip van de bib:   krantenarchief voor bibliotheken
krantenarchief voor bibliotheken
In het najaar verdwijnt Mediargus van het toneel, maar komt gopress in de 
plaats. Het gopress krantenarchief is een doorzoekbaar digitaal archief van 
krantenartikelen. 
Ben je in de bibliotheek? Op het netwerk van de bibliotheek heb je altijd toegang 
tot alle artikels in het krantenarchief. 
Ben je thuis of elders? Dan moet je een ticketcode ophalen bij je bibliotheek 
(Let wel: de kranten van vandaag en gisteren zijn niet doorzoekbaar)
Meer info over startdatum vind je in de bibliotheek, website en FB.

Maak kennis met onze ‘Digidokter Jacques’.  
De bib start met een proefproject. Vanaf 23 september geeft onze digidokter op 
wekelijkse basis persoonlijk computerhulp. 
Wat mag je verwachten?
•	 Heb je vragen rond Word, Excel, Powerpoint, het aanmaken van een e-mailadres 

en e-mail, het maken van een digitaal fotoalbum, het gebruik van een extern 
geheugen (usb, cd …); 

•	 Loop je vast in een programma of heb je drempelvrees voor het gebruik van 
een computer of internet (opstarten, toepassen, bewaren, downloaden …);

•	 Heb je nood aan advies bij de aankoop van een nieuwe PC of laptop., dan kun 
je bij onze dokter op consultatie komen. Neem hiervoor gerust je eigen laptop 
of tabletcomputer met je mee. Maar dat is geen noodzaak. 

Het grote verschil met een echte dokter is de prijs: dit is helemaal gratis! Indien 
er voldoende interesse is wordt dit project een vaste waarde.
vanaf maandag 23 september wekelijks van 14.30 tot 17 uur, toegang via leessalon.

algemene info & inschrijvingen
Openbare bibliotheek
Werft 30   
2440 Geel
tel 014 56 67 50
bibliotheek@geel.be
bibliotheek.geel.be
www.facebook.com/BibliotheekGeel

Tijdens de bibliotheekactiviteiten 
worden soms foto’s genomen die 
gebruikt kunnen worden op de 
site, facebook of in publicaties. 
Mensen die NIET willen dat 
afbeeldingen van hun kinderen of 
zichzelf gebruikt worden, dienen 
dit te melden bij inschrijving of 
voor de deelname aan de activiteit.
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Leeskring 
Bespreking van Vrije val (Juli Zeh)
zaterdag 26 oktober van 10 tot 12 uur.

oktober


