


REGIONALE VERWENDAG
ZATERDAG 12 OKTOBER

IN ALLE BIBLIOTHEKEN VAN DE REGIO

PROGRAMMA

DE BIBLIOTHEEKWEEK
VAN 12 TOT 20 OKTOBER

REGIONALE VERWENDAG
ZATERDAG 12 OKTOBER

IN ALLE BIBLIOTHEKEN VAN DE REGIO

WIJ KNAGEN OP JE VRAGEN

De bibliotheken van Regio Kortrijk worden vraaggerichte 
bibliotheken.

Je plant een reis. Je leert autorijden. Je krijgt een kindje. 
Je koopt een computer. Je verandert van job. Je wil de tuin 
aanleggen. Een familielid heeft een ernstige ziekte. Je wil
afslanken. Je komt alleen te staan. Je hebt duizend vragen... 
Aan wie kan je ze stellen?

Onze bibliotheken in de regio zijn nog meer afgestemd op 
jouw vragen en jouw noden. We proberen je meer te bieden 
dan een collectie boeken, tijdschriften, dvd’s, .. door je ook 
een antwoord te geven op al je vragen.

Onze bibteams staat klaar om samen met jou op zoek te 
gaan naar alle mogelijke informatie om je vraag te 
beantwoorden: een betrouwbare website, een actueel boek, 
een roman of dvd, het adres van een deskundige...

Wij nodigen je graag uit met al jouw vragen. 
Altijd welkom tijdens de bibweek en de regionale
verwendag op zaterdag 12 oktober!

Wij knagen op je vragen!



BIB ANZEGEM

BOOMVERZORGER WOUTER DEMEYER ! 14U30 TOT 16U30
Tijdig en correct snoeien is belangrijk, maar ook het verder 
onderhouden van volwassen bomen, het op tijd verwijderen 
en ontmantelen moet correct gebeuren. Snoeien en niet 
knoeien is de leuze. Wouter antwoordt op al jouw vragen over 
die ene moeilijke boom in jouw tuin.

CRE!NN: JUWELEN MAKEN ! 14U30 TOT 16U30
Ann heeft sinds kort van haar hobby haar beroep gemaakt. 
Ze wil haar creativiteit met iedereen delen. Wie het voelt 
kriebelen kan onder haar leiding een armband of oorbellen 
ontwerpen en maken.

FILIAAL INGOOIGEM
FOTOGRAFE BIEKE DEPOORTER ! 10U TOT 12U
Bieke is een fotografe van eigen bodem die barst van talent. Ze 
trok er al meermaals op haar eentje op uit. Na talrijke tentoon-
stellingen en prijzen lijkt Bieke Depoorter niet meer weg te 
denken uit fotogra"eland. De juiste persoon om op al je vragen 
over het maken van de ideale foto te antwoorden. 

FILIAAL VICHTE
WIELERJOURNALIST LUC LAMON ! 10U TOT 12U
Luc Lamon is wielerjournalist bij Gazet van Antwerpen. 
In 2006 werd hij door het peloton uitgeroepen tot beste 
cyclocrossjournalist. Kom met hem een praatje maken als je 
benieuwd bent wat hij ons over dat peloton kan vertellen. 
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BIB AVELGEM

VRIJWILLIGERSWERK WERELDWIJD " 10U TOT 12U
Ook gebeten om als vrijwilliger in een ver land aan de slag te 
gaan? Charlotte Develtere vertelt over haar vrijwilligerswerk in 
Nepal en geeft heel wat tips.

MEER INFO OVER WIELRENNEN " 10U TOT 12U
Seppe Verschuere, plaatselijke wielerheld, vertelt je wat hij 
weet over beloften en profs, over demareren, sprinten en de 
weg naar het podium.

ALLES OVER DE BRANDWEER ! 14U TOT 16U
Ignas Callens, kapitein van de brandweer Avelgem, 
beantwoordt al je vragen.

CULTUUR IN AVELGEM ! 14U TOT 16U
Tom Beunens, Schepen van Jeugd en Cultuur, geeft informatie 
over het Avelgemse muziek-, theater- en vormingsaanbod, 
over evenementen en tentoonstellingen, over het huren van 
ontmoetingscentra en het lenen van beeld- en klank-
materiaal,… Stel elke cultuurvraag die al zo lang op je 
lippen brandt.

CREATIEF BEZIG ZIJN MET MUZIEK ! 14U TOT 16U
Momma Said So, winnaar van Kunstbende 2013, een jonge 
band uit Avelgem laat je genieten van hun muziek en geeft je 
alle gewenste informatie over creatief bezig zijn met muziek.

BOEKBABY’S IN DE BIBLIOTHEEK ! 9U30 TOT 16U
Ook de allerkleinsten kunnen genieten van boeken en van de 
bibliotheek. Ontdek het aangepaste aanbod.

Laat je van 9u30 tot 16u verwennen met een verrassende 
babbel, een heerlijk stukje Avelgemse perentaart, een drankje, 
animatie voor de kinderen, een kleine attentie,...
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BIB DEERLIJK

SCHATTEN IN DE BIB /
OP BEZOEK BIJ DE KUNSTDOKTERS ! 10U TOT 12U30
Veilingexperts Peter en Christophe Bernaerts, bekend van 
de televisieprogramma’s ‘Schatten op Zolder’ en ‘Rijker dan 
je Denkt?’ schatten kunstvoorwerpen, antiek, schilderijen, 
prenten, boeken,... op hun waarde. Neem een foto van het 
te schatten voorwerp en stuur deze voor 30 september 
naar info@deerlijk.be. Geef ook een korte omschrijving, de 
afmetingen en eventueel de herkomst van het voorwerp. Een 
handtekening, datum, de gebruikte materialen of gebreken 
helpen ook om de waarde te bepalen.

STEL JE VRAGEN AAN DE DIERENARTS ! 14U TOT 16U
Mag een hond chocolade eten? Mag je een kat melk geven? 
Is het normaal dat mijn konijn knort? Hoe kan ik zien of mijn 
goudvis ziek is? Hoe komt het dat mijn hamster soms dikke 
wangen heeft? Om al deze en nog veel andere vragen te 
beantwoorden komt dierenarts Jan Wallays langs. Laat je eigen 
huisdier thuis maar vraag onze gast de pieren uit de neus.
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BIB HARELBEKE

WIE HET KLEURTJE PAST, TREKKE HET AAN!
             ! 9U TOT 12U EN 13U TOT 16U
Caroline Steensels, creatieve kracht achter www.autenta.be,
vertelt in deze workshop over haar passie voor kleur en 
persoonlijkheid en reikt tips aan voor een meer authentieke 
uitstraling. Ze geeft aan elke deelnemer individueel kleuradvies 
zodat de juiste kleurtoon is gezet voor een stralende toekomst! 
Het aantal plaatsen voor deze gratis workshop is beperkt tot 
15 personen. Vooraf inschrijven kan vanaf 7 oktober op het 
nummer 056/73.34.40

CACTUSSEN KWEKEN & VERZORGEN ! 9U TOT 12U
Ria Mestdag en haar man hebben de liefde voor de meest 
stekelige van de kamerplanten opgevat. Bij hen kan je terecht 
met al je vragen over cactussen. 

DEMONSTRATIE BOEKBINDEN ! 9U TOT 16U
Bij de leden van de Harelbeekse Boekbinderslub Open Atelier 
Amateur Boekbinders kan je terecht met al je vragen over 
boekbinden. De hele dag worden demonstraties gegeven.



BIB KORTRIJK

OP VISITE BIJ MUZIEKDOKTER JAN DELVAUX
          ! 10U15 TOT 12U15
Voor informatie over Belgische muziek ga je best te rade 
bij Belpop-encyclopedie Jan Delvaux. Volgens Bart Peeters 
weet hij meer over de Belgische popmuziek dan Wikipedia! 
De muziekdokter put in zijn grote archief en gunt je enkele 
muziektips. Hij laat je muziek horen die bij je smaak past. Wees 
gerust, je komt gegarandeerd niet met lege handen thuis. 

WEET JE WAT? WE SPELEN EEN SPEL VANDAAG…
MET DE SPELLETJESDOKTERS ! 10U15 TOT 12U15
Heb je ooit al eens een gezelschapsspel willen spelen maar 
heb je geen zin om de regels te doorploegen? Geen spel is 
te moeilijk voor onze spelletjesdokters. Ze kiezen samen met 
jou een spel uit en leggen uit hoe het gaat. Valsspelers niet 
toegelaten! 

OP CONSULTATIE BIJ INTERIEURARCHITECT
FILIP DESLEE ! 10U15 TOT 12U15
Hoe geef je die zetel een mooi plaatsje in je interieur. Je wil 
wat meer licht in je eetkamer of je wil je tuin groter laten ogen 
dan hij eigenlijk is. Het is voer voor interieurexpert Filip Deslee, 
bekend van het populaire televisieprogramma ‘Huizenjacht’ op 
VT4. Niet alleen geeft hij raad in zijn vele interieurboeken, hij 
lost ook zelf interieurvraagstukken op met zijn eigen ontwerp-
bureau. In de bibliotheek geeft hij je persoonlijk advies!
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BIB KUURNE

OP BEZOEK BIJ DE BREIDOKTERS ! 9U TOT 12U
Je wilt mee met de brei-hype maar leerde nooit met brei-
naalden omgaan. Je breit wel een sjaal maar durft niet begin-
nen aan een trui. De breidokters (breiclub) helpen je op weg. 

OP BEZOEK BIJ DE MOESTUINDOKTER ! 9U TOT 12U
Een moestuintje aanleggen voor jezelf of samen met de (klein)
kinderen: Hoe begin je eraan? Welke gewassen kies je? De 
moestuindokter helpt je vanuit zijn ‘grondige’ ervaring!
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BIB LENDELEDE

SCHATTEN OP ZOLDER/
OP BEZOEK BIJ DE KUNSTDOKTER ! 10U TOT 12U
Breng je schilderijtjes, beeldjes,... mee naar de bib en laat 
ze op hun waarde schatten. Frederick Cnockaert, zelfstandig 
conservator restaurator geeft deskundig advies.

RETRO FOTOSHOOT ! 10U TOT 12U
Laat je in de bib verrassen door kleren uit de jaren stilletjes, 
kleed je om en de bib zorgt voor een leuke fotoshoot in vintage 
stijl.
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BIB MENEN

IS HET KUNST OF KITSCH? ! 9U30 TOT 11U30
Kris Houwen van antiekzaak Mulino beoordeelt antiek en 
brocante van de bibbezoekers. Doorlopend schminken en 
grime voor kinderen en aansluitend is er een aperitiefconcert 
door E-Liese. 

FILIAAL LAUWE
APERITIEFCONCERT ! 11U
Aperitiefconcert door Lauwenaar Reinald Van de Putte.
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BIB WAREGEM

OP BEZOEK BIJ DE STIJL" EN KLEURADVISEUR
                    ! 10U TOT 16U
Na een quickscan geeft de consulente je mee wat je kleuren 
zijn. Aan de hand van doeken legt ze uit hoe kleuren kunnen 
camou#eren en accentueren,...

FILIALEN DESSELGEM EN ST!ELOOIS!VIJVE
DAG VAN DE KLANT ! 10U TOT 12U
In de "lialen van de Waregemse bib is er animatie voor de 
kinderen, een wedstrijd, een hapje en een drankje. 
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BIB WEVELGEM

LUISTERLEZERBUS
De luisterlezerbus opent feestelijk het nieuwe werkjaar van de 
Vertelclub. Hij heeft haltes aan de bibliotheken van Moorsele 
(10 uur), Gullegem (11 uur) en Wevelgem (12 uur) en verrast 
de kinderen met de mooiste verhalen uit de jeugdbib.

TEEK TOE ! 10U TOT 12U
Bijzondere kunstenaars onthullen de geheimen van hun kunst.
Kunnen kunstenaars deze bib redden? Bodypainter Marc 
Doornaert, wilgentenenvlechtster Magda Peeters, fotografe 
Cindy Frey en pottendraaier Philippe Vandecasteele pre-
senteren hun werk en staan het publiek te woord. Als ze 
slagen in hun missie, gaat de bib een tijdje dicht om later als 
een feniks uit haar as te herrijzen.

TAKE TWO ! 10U TOT 20U
Plaatselijke kunstenaars tonen hun exploten en vertellen 
over hun passie. Het kunstenproject Take Two beleeft zijn 
laatste dag. Wevelgemse kunstenaars tonen het beste van 
zichzelf. Met medewerking van o.m. Kris Vandenberghe 
(beeldhouwer), Joost Demuynck (fotograaf) en Brent Vanneste 
(rockmuzikant) en Stefanie Coorevits (beste hobbykok). Het 
kunstencafé blijft de hele dag open. Kijken moet, vragen mag.

HAPPY HOUR ! 11U TOT 12U30
De bibliotheekmedewerkers verrassen en verwennen de 
bezoekers met een hapje en een drankje en een pittig groepje 
brengt een streepje muziek tussen de rekken. 

FILIALEN GULLEGEM EN MOORSELE
HOE BEGIN JE AAN EEN KUNSTWERK? ! 10U TOT 12U30
Open lesmoment met cursisten van het Atelier voor Plastische 
Kunsten Wevelgem. Vragen staat vrij!
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BIB WERVIK

KOM BINNEN EN ZET U BIJ ! 10U TOT 12U
Youro Casier (burgemeester) beantwoordt vragen van 
inwoners. Dominique Romaen (voorzitter Wervikse fotoclub) 
geeft tips aan hobbyfotografen. Dominiek Druart (wereld-
reiziger) heeft een antwoord op vele vragen waar toe-
komstige wereldreizigers ongetwijfeld mee zitten. Joke
Monteny (dierengedragstherapeute) helpt baasjes bij 
probleemgedrag met hun hond.

FILIAAL GELUWE
KOM BINNEN EN ZET U BIJ ! 10U TOT 12U
Heidi Rozé (hobbykalligrafe) laat u  mee proeven en genieten 
van haar hobby, schoonschrift. Nele Delvoye (fotografe) wil 
haar passie delen en persoonlijk advies geven om uw foto-
gra"e te verbeteren. Zet u ook even in de nieuwe peuterhoek 
die na een ongeloo#ijke opknapbeurt, feestelijk wordt 
geopend. Er is voor iedere peuter een leuke verrassing.
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BIB ZWEVEGEM

OP BEZOEK BIJ DE TUINDOKTER ! 9U TOT 12U
Problemen in de tuin: laat je adviseren door de tuindokter en 
genees zelf je planten. Stefaan Bingé geeft je advies op maat!

ONTDEK GROEN EN DIER IN ZWEVEGEM ! 9U TOT 12U
Stel al je vragen over compost, de moestuin, lid worden, 
biologisch tuinieren, natuur in Zwevegem, … aan onze 
Groenverenigingen + live demonstraties.

WEDSTRIJDPARCOURS VOOR SLIMME VOGELS! ! 9U TOT 12U
Zoek de vogelkastjes en vind het antwoord in de bib. Mis-
schien win jij wel een prijs?

WORKHOP VOOR KINDEREN: SMOOTHIE ! 9U TOT 12U
Maak zelf je smoothie met seizoensgroenten en fruit.

GROENE VINGERTJES VOOR KINDEREN ! 9U TOT 12U
Plant een tuinbol of maak je eigen kiembakje.

Geniet van een hapje en drankje, ‘natuur’lijk biologisch en 
vergeet ook de Bibbus niet te bezoeken.



FOODPAIRING
DONDERDAG 10 OKTOBER ! 19U TOT 22U
OC DOORNIKSESTEENWEG 402, BOSSUIT
Ontdek de wereld van de nieuwe smaakcombinaties. Combi-
naties die op het eerste zicht onwennig lijken, maar toch een 
streling voor de tong zijn. 
Info & reservatie: www.avelgem.be/spikkerelle - 056/65.30.90

OPZOEKEN IN DE CATALOGUS EN ZIZO
MAANDAG 14 OKTOBER ! 14U30 ! BIB MENEN
Uitleg en demonstratie.

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN GEERT PATTYN
DINSDAG 15 OKTOBER ! 14U
BIB FILIAAL GELUWE, JERUZALEMSTRAAT 16A
Een geurig kruidenkransje maken. Geert geniet grote bekend-
heid in binnen- en buitenland. Een kruidenkrans ruikt niet 
alleen lekker, maar staat ook decoratief.

VOORDRACHT PAUL D’HOORE
DINSDAG 15 OKTOBER ! 15U30 ! BIB MENEN
Financieel journalist Paul D’hoore, bekend van radio en TV, over 
de "nancieel-economische crisis.

LEZING WALTER VAN STEENBRUGGE
DINSDAG 15 OKTOBER ! 20U ! BIB WERVIK
Hoe het Belgische Rechtssysteem moet veranderen. Advocaat 
Walter Van Steenbrugge verwierf bekendheid als strafpleiter 
in enkele spraakmakende assisenzaken. Daarnaast voert 
hij gedreven strijd voor een hervorming van het Belgische 
rechtssysteem.

LEZINGEN & WORKSHOPS ARNOUT HAUBEN OVER ‘TEN OORLOG’
DINSDAG 15 OKTOBER ! 20U
ZAAL LINDELEI, STATIONSSTRAAT 21A, LENDELEDE
Tv-maker Arnout Hauben, bekend van ‘Man bijt hond’ en ‘de 
Weg naar Compostella’ neemt ons mee in zijn verhalen en 
anekdotes doorheen 7 Europese landen langs de frontlijn tot 
in Turkije.

BELPOP BONANZA
WOENSDAG 16 OKTOBER ! 20U15
CONCERTSTUDIO, CONSERVATORIUMPLEIN KORTRIJK
Jan Delvaux en DJ-verteller Bobby Ewing putten uit de rijke 
anekdotiek en de gevarieerde catalogus van muziekland België. 
Het wordt een avond over de mensen, de momenten en de 
nummers die de eerste 50 jaar van de Belgische popmuziek 
hebben gekleurd. Van Bobbejaan tot Barman. Van Soeur Sourire 
tot Selah Sue. Van The Cousins tot de gebroeders Dewaele. Mét 
geluidsfragmenten, ambachtelijk gemaakte mixes, hoesjes, 
lijstjes, foto’s, "lmpjes en ander snoepgoed. Verwacht je aan 
ernst, hilariteit, ontroering, trivia en amateur"loso"e. Waarom 
popmuziek uit België zeker de bijzonderste en misschien zelfs de 
beste ter wereld is... Info & tickets: 056/23.98.55 (UiT in Kortrijk) 
- www.schouwburgkortrijk.be

QUIZ ME BIB
WOENSDAG 16 OKTOBER ! 19U30
ORANJEZAAL CC DE SCHAKEL, SCHAKELSTRAAT 14, WAREGEM
Tweede ludieke bibliotheekquiz. 25 teams strijden tijdens een 
geanimeerde quiz voor de eer. 

MICHIEL HENDRYCKX
DONDERDAG 17 OKTOBER ! 19U30
ORANJEZAAL CC DE SCHAKEL, SCHAKELSTRAAT 14, WAREGEM
Fotograaf en tv-"guur Michiel Hendryckx heeft het over zijn 
werk en zijn verblijf in Japan waarover hij het e-book ‘een 
analfabeet in Japan’ schreef.



DIGIDOKTER: ‘FACEBOOK: EEN VLOEK OF EEN ZEGEN?’
ZATERDAG 19 OKTOBER ! 10U TOT 12U30 ! BIB KORTRIJK
1 op de 2 Belgen zit niet op Facebook. Sommigen twijfelen 
en vragen zich af of het wel iets voor hen is. Digidokter Bart 
Vandenbroucke demonstreert je een aantal mogelijkheden en 
vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met Facebook. Tickets: 
$3, inschrijven via Vormingplus MZW, 056/26.06.00

GERT KEUNEN OVER ‘ALTERNATIEVE MAINSTREAM’
DINSDAG 29 OKTOBER ! 20U TOT 22U
DE KREUN, CONSERVATORIUMPLEIN 1, KORTRIJK
Je krijg een antwoord op de vragen: Waarom krijgt bepaalde 
muziek nationale aandacht? Hoe ontstaan hypes? Hoe werkt 
airplay op de radio? Wat met boekingsagenten en platen"rma’s? 
Info & reservatie: pop-up@dekreun.be

THEATERVERTELLING TONY MALFAIT: DE GEMASKERDE 
MAN " OP ZOEK NAAR FRIEDRICH NIETZSCHE
VRIJDAG 25 OKTOBER ! 19U30 ! BIB HARELBEKE
Wetenschapper Tony Malfait illustreert zijn verhaal met beelden, 
poëzie en muziek.

6DE BOEKENVERKOOP EZELSOOR
ZATERDAG 19 OKTOBER ! 9U TOT 12U ! BIB KUURNE
Start van de tweedehandse boekenmarkt. Tot eind oktober 
tijdens de openingsuren van de bib.

CULINAIRE WANDELING DOORHEEN DE GESCHIEDENIS 
VAN DE EUROPESE KEUKEN
DONDERDAG 24 OKTOBER ! 14U ! BIB LENDELEDE
Marc Corthal brengt een gezellige wandeling doorheen 
cholesterolverhogende keukens, gekruid met pittige humor en 
overgoten met een paar nuttige tips voor  ‘doe-het-zelvers’. 

VRAAG HET AAN JE BIB...

BIB ANZEGEM ! LANDERGEMSTRAAT 1 ! 056/68.14.22
BIBINFO%ANZEGEM.BE ! WWW.ANZEGEM.BE/BIBLIOTHEEK

BIB AVELGEM ! DOORNIKSESTEENWEG 77 A ! 056/65.30.40
BIBLIOTHEEK%AVELGEM.BE ! WWW.AVELGEM.BE/BIBLIOTHEEK

BIB DEERLIJK ! HOOGSTRAAT 124 ! 056/72.35.06
BIBLIOTHEEK%DEERLIJK.BE ! WWW.DEERLIJK.BE/BIBLIOTHEEK

BIB HARELBEKE ! EILANDSTRAAT 2 ! 056/73.34.40
INFO.BIBLIOTHEEK%HARELBEKE.BE ! WWW.BIBLIOTHEEKHARELBEKE.BE

BIB KORTRIJK ! LEIESTRAAT 30 ! 056/27.75.40
BIBLIOTHEEK%KORTRIJK.BE ! WWW.KORTRIJK.BE/BIBLIOTHEEK

BIB KUURNE ! BOOMGAARDSTRAAT 85 ! 056/72.68.72
BIBLIOTHEEK%KUURNE.BE ! WWW.KUURNE.BE/BIBLIOTHEEK

BIB LENDELEDE ! A. DASSONVILLELAAN 5 ! 051/30.06.15
BIBLIOTHEEK%LENDELEDE.BE ! WWW.LENDELEDE.BE/BIBLIOTHEEK

BIB MENEN ! WAALVEST 1 ! 056/51.58.70
BIBLIOTHEEK%MENEN.BE ! WWW.BIBLIOTHEEKMENEN.BE

BIB WAREGEM ! SCHAKELSTRAAT 10 ! 056/62.13.70
BIBLIOTHEEK%WAREGEM.BE ! WWW.WAREGEM.BE/BIBLIOTHEEK

BIB WERVIK ! DUIVENSTRAAT 70 ! 056/95.24.00
BIBLIOTHEEK%WERVIK.BE ! BIB.WERVIK.BE

BIB WEVELGEM ! VANACKERESTRAAT 20 ! 056/43.35.40
BIBLIOTHEEK%WEVELGEM.BE ! BIB.WEVELGEM.BE

BIB ZWEVEGEM ! BEKAERTSTRAAT 13 ! 056/76.59.00
BIBLIOTHEEK%ZWEVEGEM.BE ! WWW.ZWEVEGEM.BE/BIBLIOTHEEK

V.U. PIETRO IACOPUCCI, KORTRIJKSEWEG 68, 8791 WAREGEM
VORMGEVING ARVID WAELKENS




