
Anderlecht, 22 november 2018

PERSBERICHT

Nocturne van de bib: Anderlecht doet mee

Vrijdag 23 november vanaf 17u

In heel Brussel openen bibliotheken hun deuren op vrijdagavond voor de nocturne van de bib. 

Op initiatief  van schepen van Nederlandstalige Gemeenschapsmateries  Elke Roex,  doet onze 

Nederlandstalige bibliotheek mee met tal van leuke en gratis activiteiten voor groot en klein.

Schepen Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: “de nocturne van de bib is het ideale moment  

om nieuwe bezoekers te tonen hoe leuk het in onze bib kan zijn en onze trouwe bezoekers en  

bezoekertjes te belonen met heel wat leuks”.

Wat valt er allemaal te beleven?

Een hongertje? Vzw Samen voor Morgen trakteert de bezoekers van 17u tot 22u op heerlijke 

pizza's, ook voor de vegetariërs onder ons.

Zin in een spelletje? Van 17u tot 20u30 gamen we op een Wii op groot scherm.

Dring dring! Vanaf 17u kunnen kinderen 'on demand' een verhaaltje aanvragen via de vertelbel. 

Laat de bel rinkelen en een medewerker komt toegesneld om een verhaaltje voor te lezen. Voor de 

volwassenen brengt Marie-Rose Venneman van 20u30 tot 22u een verhaal in meerdere talen.

Zet eens een gekke bek op! Ouders toveren hun kinderen om tot superheld, hun favoriete dier,... 

tijdens de workshop “Hoe grimeer ik mijn kind?” van 17u tot 20u30.
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Party time! Van 19u tot 20u30 is het feest met professor Feestkronkels: dansen, zingen en 

karaoke. Kom een gigantisch feestje bouwen!

Filmpje vanavond? Na al dat eten, drinken, dansen en gamen is het tijd om languit te zitten en te 

genieten van een familiefilm! Om 20u30 tonen we "Peter en de Draak" (de remake van 2017) op 

groot scherm.

Download het volledige programma via www.brusselsebibliotheken.be/nocturne

Afspraak op vrijdag 23 november vanaf 17u 

in de Nederlandstalige bibliotheek van Anderlecht: Sint-Guidostraat 97

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht

Via 02 558 09 91

http://www.brusselsebibliotheken.be/nocturne
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