
 

RONDLEIDINGEN in BIBLIOTHEEK DE KROOK door GANDANTE 
 
 

GENTSE AUTEURS KOMEN UIT DE KAST – EEN LITERAIRE ONTDEKKING IN DE KROOK 
 
De bibliotheek wordt vernieuwd, maar hoe zit het met de boeken? Wees gerust: ook in de Krook verdwijnen zij 
niet uit de schijnwerpers. Meer zelfs, de verhuis is een uitgelezen moment om een aantal Gentse schrijvers 
vanonder het stof te halen. 
 
Gent is altijd al een stad geweest waar schrijvers goed gedijen. Het is niet toevallig dat Maurice Maeterlinck, de 
enige Belgische nobelprijswinnaar van de literatuur, een rasechte Gentenaar was. Maar hij is lang niet de enige grote 
auteur die leefde in de Arteveldestad. Denk maar aan Malpertuis, Virginie Loveling of Man Ray, om er slechts een 
handvol op te sommen.  
 
Tijdens deze ludieke, literaire verkenning van de Krook, focussen we op deze grote Gentse auteurs. Sommigen 
vinden we gewoon in de rekken, anderen verstoppen zich in onverwachte hoeken van het gebouw. De ideale manier 
om je kennis van ons Gents literair erfgoed op te frissen én ondertussen de vele multimediale mogelijkheden in de 
nieuwe stadsbibliotheek te verkennen. Ook de architectuur van dit unieke gebouw komt zijdelings aan bod. 
 
Zowel oude als moderne schrijvers en boeken komen aan bod in deze eigenzinnige literaire wandeling. Let op: deze 
rondleiding zou wel eens aanstekelijk kunnen werken, dus de kans is groot dat u beladen met boeken de Krook 
verlaat! 
 
Praktisch: de rondleiding duurt 1,5 tot 2 uur. Wordt aangeboden in Nederlands, Frans, Engels en Duits. 
 
 
 

HET SPOOK VAN DE KROOK – EEN INTERACTIEVE ZOEKTOCHT DOOR DE KROOK 
 
De geest van een schipper spookt door de Krook en zet er de boel op stelten. Hij zet alles in het werk om chaos te 
scheppen en bezoekers beet te nemen. Tijdens deze speurtocht ga je samen met je familie of klas op zoek naar het 
spook en kom je tegelijkertijd alles te weten over de Krook.  
 
Het spookt in de Krook. De dwalende geest van een schipper zorgt ervoor dat allerlei zaken in de bibliotheek 
verdwijnen of van plaats veranderen. Aan jullie om ze terug te vinden! Tijdens deze zoektocht wordt jouw 
gezelschap opgedeeld in twee teams. Beide teams volgen elk een apart traject, waarin de verloren voorwerpen aan 
elkaar gelinkt zijn als een ketting.  
 
De verloren voorwerpen moeten door de teams terug geplaatst worden op hun juiste plek, met behulp van een 
plattegrond en tips van de gids. Telkens wanneer ze een voorwerp op de juiste plaats zetten, ontdekken ze een 
nieuw verloren voorwerp. Op die manier dringen ze steeds dieper door tot de Krook en komen ze ook alles te weten 
over de werking van de bibliotheek en het gebouw op zich. 
 
De teams mogen alle beschikbare zoekmiddelen gebruiken (gezond verstand, smartphone, catalogus en zelfs 
baliebediendes). Het team dat als eerste alle verloren voorwerpen terug op zijn plaats heeft gezet én het spook 
heeft ontmaskerd, heeft gewonnen. Ideaal voor gezinnen, scholen of vrienden die alle hoekjes van de nieuwe 
bibliotheek willen zien.  
 
Praktisch: de zoektocht duurt ongeveer 1,5 uur. Het minimum aantal deelnemers is vier, het maximum 25. De 
zoektocht is uitermate geschikt voor gezinnen (met verschillende generaties, minimum twee volwassenen) en 
lagere scholen (vanaf de tweede graad). Ook middelbare scholieren en verenigingen kunnen via deze zoektocht op 
een leuke manier de bibliotheek leren kennen. 
 


