
DE KROOKKRANT | Jaargang 1 - n°2 - november - december 2017 10

De Filialentour houdt deze keer halt in de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg. We ontmoeten er bibliotheekmedewerkers Karin en Nathalie, praten met trouwe 
leners en weten meteen: dit is een warm fi liaal, stevig verankerd in de buurt en bruisend van leven. Het beste bewijs? Het vertelfestival van november.

boeken. De trilogie van de Noorse schrijfster Herbjørg  
Wassmo, bijvoorbeeld: Het boek Dina, Het boek Benjamin 
en Het boek Karna. Telkens ontdek ik weer nieuwe 
dingen, altijd sterken ze me.”

Franciska en kinderen
Myrddin (11) en Malin (9), 
de kinderen van Franciska, 
zijn verzot op strips: 
De Blauwbloezen, Sus & 
Sas, Girlz… Malin: “Als we 
thuiskomen van school, 
gaan de boekentassen 
aan de kant en beginnen 
we direct te lezen.” Ook 
boeken? Myrdinn: “Mja, 
als er prentjes in staan, 
zoals in De Waanzinnige 
Boomhut of Hoe leer je 
Draaks? Dan wel.”

Dwergpapegaai
De bibliotheek is sterk verweven met de buurt. Karin, 
die al 35 jaar in het fi liaal werkt, is ook lid van het 
Wijkactieteam en een bekend gezicht voor de school-
kinderen van Sint-Amandsberg. Karin: “De mensen 
kennen ons en stappen daardoor makkelijker binnen. 
Toch bereiken we lang niet iedereen. Op het buurt-
feest laatst viel me op hoeveel mensen nauwelijks 
kunnen lezen of schrijven.” Nathalie: “Onlangs beland-
de hier toevallig een vrouw. Ze was zó verwonderd dat 
je hier boeken kon lenen, en dan nog gratis. Ze is bui-
ten gestapt met een boek over dwergpapegaaien, want 
zo had ze er eentje thuis.”

Liever papier
Karin: “De bibliotheek 
zet sterk in op digitale 
dienstverlening. Dat kan 
vandaag natuurlijk niet 
anders. Toch krijgen we 
veel mensen over de 
vloer die niet mee zijn. 

Bibliotheek St-Amandsberg
Halvemaanstraat 92

Maandag van 15u30 tot 19u
Woensdag van 14u tot 17u
Donderdag van 15u30 tot 18u
Zaterdag van 10u tot 12u30

Op zoek naar een bibliotheekfi liaal 
in je buurt?
Surf naar:
www.stad.gent/openingsuren-adressen/
bibliotheken

Boerenmarkt
Bibliotheekmedewerker Karin: “We hebben meer dan 
6.000 leners in ons fi liaal. Ik weet het goed, want ik 
heb voor iedereen een nieuwe lenerskaart gemaakt 
(lacht). De meesten springen binnen op zaterdag-
ochtend, als het boerenmarkt is in de straat.”

Boeken voor het leven
Lener Franciska: “Ik kom hier al jaren. Karin en 
Nathalie kenden me al toen ik zwanger was, ze kennen 
de kinderen, hun interesses. Dat is zo fi jn. Nathalie 
heeft  zowat dezelfde boekensmaak als ik. De prachtige 
boeken van Karl Ove Knausgård heeft  zij me bijvoor-
beeld aangereikt. Soms lijken de boeken die ik uitkies 
synchroon te lopen met mijn leven. Dan zit ik bijvoor-
beeld met vragen, eigen aan een bepaalde levensfase, 
en vind ik exact wat ik nodig heb in de boeken die ik 
op dat moment  lees. Heel bizar is dat. Ik herlees vaak 

“Nathalie heeft  me al 
  zoveel mooie boeken 
  aangereikt.” 

Ze willen bijvoorbeeld hun boete liever hier cash beta-
len in plaats van aan een automaat. Of ze verzuchten 
hoe blij ze zijn met het papieren overzicht van hun 
ontleningen. Nog een voorbeeld: sinds kort krijgen we 

nog maar één papieren krant in het fi liaal. We moedi-
gen onze bezoekers aan om hier via GoPress de krant 
digitaal te lezen, maar dat lukt maar matig. Liever 
papier, zeggen ze.

Twee weken verhalenplezier 
Van 15 tot 25 november organiseert Bibliotheek 
Sint-Amandsberg voor de 5de keer een wervelend vertel-
festival. Op school, in het kinderdagverblijf en natuurlijk in 
de bibliotheek zelf, duiken kinderen twee weken lang een 
heerlijke fantasiewereld in. Ook in vier andere bibliotheek-
fi lialen geniet je van verhalenplezier. Hieronder alle info 
over de vertelfestivals.
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