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VerwenDag - 11 oktober
   Word bibliothecaris voor een dag en bepaal zelf  
   wat er op de verwendag in Hoofdbibliotheek   
    Biekorf gebeurt. 
      Heb je een passie voor het vogelbekdier, model- 
   bouw, breien, enz.? Klim op het bibpodium, stel  
   je verzameling tentoon, bezet een stand in de bib  
   en deel je passie!
Wil je iets delen?   
Mail jouw voorstel voor 26/9 naar valerie.logghe@brugge.be 
Vanaf begin oktober lees je op brugge.be/cabrio wat er allemaal    
te beleven valt.

bibliotheek Sint-andries (Blijmare Knotwilgenlaan, Sint-Andries)  
10.30u - 11.30u:     tussen d’oortjes, voor kinderen van 4 tot 7 jaar,   
         inschrijven: sint-andries.bibliotheek@brugge.be

Op de verwendag is er in alle Brugse bibliotheken een lekker drankje 
te krijgen. Sommige bibliotheken voorzien ook een extra activiteit.  
Het volledige programma is gratis. Een overzicht:

hoofdbibliotheek biekorf (Kuipersstraat 3, Brugge)
 Is pianospelen jouw passie, dan kan je jouw kunsten tonen op de  
“iedereen klassiek”-piano van Klara.  
 De “iedereen bibliothecaris”-oproep leverde al deze resultaten op:  
demonstraties middeleeuws boekbinden, popjes breien en creatief 
boekbinden, een voordracht over fantasiekostuums maken (cosplay).  
Het volledige programma vanaf begin oktober op brugge.be/cabrio. 
 10.30u - 11.45u:  tussen d’oortjes voor kinderen van 6 tot 10 jaar,    
                   inschrijven: jeugd.bibliotheek@brugge.be

bibliotheek De Zorge (Moerkerkse Steenweg 190, Sint-Kruis):  
10.30u - 11.30u:   tussen d’oortjes voor kinderen van 3 tot 6 jaar,   
                     inschrijven: de.zorge.bibliotheek@brugge.be

bibliotheek Daverlo (Dries 2, Assebroek)
10u - 11.30u:      Maak met Annemie Beernaert een persoonlijk bibzakje   
           in tussen d’oortjes “Piepelotheek”, voor kinderen van  6  
      tot 8 jaar, inschrijven: assebroek.bibliotheek@brugge.be



bibliotheek Sint-michiels (Rijselstraat 98, Sint-Michiels)
10.30u - 11.30u:  tussen d’oortjes “Nieuwsgierig Lotje”, 
   voor kinderen van 5 tot 8 jaar, 
   inschrijven: sint-michiels.bibliotheek@brugge.be
10u - 12.30u:   manicure voor volwassenen

bibliotheek De garve (Pannebekestraat 33, Sint-Jozef) 
10u - 12u:   Workshop shiatsu voor volwassenen,    
   inschrijven: de.garve.bibliotheek@brugge.be

bibliotheek De Dijk (Blankenbergse Steenweg 221, Sint-Pieters) 
10u - 12u:   Inktvisjes haken en breien voor couveusekindjes,  
   met Breiclub Sint-Pieters
10.30u - 11.30u:  Maak vingerpopjes in tussen d’oortjes “Het boek  
   van Max”, voor kinderen van 3 tot 7 jaar, 
   inschrijven: de.dijk.bibliotheek@brugge.be

bibliotheek J.F. willems (Marktplein 12, Zeebrugge)
 10u - 12u:   kindergrime
 10u - 12u:   manicure en maquillage voor volwassenen

bibliotheek De Schorre (Westkapelsesteenweg 58, Dudzele) 
10u - 11u:   tussen d’oortjes voor kinderen van 3 tot 6 jaar,
 11u - 12u:   tussen d’oortjes voor kinderen van 7 tot 10 jaar,  
   inschrijven: dudzele.bibliotheek@brugge.be
 10u - 12u:   Demonstraties schilderen door Lisette Wijck- 
   mans, kleien door Bea Vyncke en tekenen door  
   Karline Formesyn.

bibliotheek lissewege (Oude Pastoriestraat 5, Lissewege)
10u - 12u:   manicure voor volwassenen
 10u - 12u:   gekke kapsels voor kinderen

tussen d’oortjes
Verzamelnaam voor de voorleessessies, 
workshops en knutselmomenten die de 
bibliotheek organiseert voor kinderen. We 
vertrekken steeds van een boek of een 
verhaal dat tussen de oortjes blijft hangen 
en gaan daarna creatief aan de slag.



grote boekenVerkoop
In de bib vind je telkens opnieuw de nieuwste boeken, cd’s en dvd’s. 
Tenzij de bib elk jaar verbouwt om uit te breiden, zit er niets anders 
op dan plaats te maken en oudere boeken, cd’s en dvd’s te verkopen. 
De ideale kans om ze een tweede leven te geven bij jou thuis! En 
jouw portemonnee zal het nauwelijks voelen…

vrijdag 17 oktober (9.30u-19u)
zaterdag 18 oktober (9.30u-17u)
theaterzaal biekorf (Sint-Jakobsstraat 8)  
m.m.v. De Vrienden van de biekorfbibliotheek vzw
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