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De Boekerij verwent de lezers op 11 oktober! 

Op 11 oktober start de Bibliotheekweek, met als thema 'Iedereen bibliothecaris!'. Ook 
De Boekerij in Riemst zet de deuren open. Op zaterdag 11 oktober verwent De Boekerij 
de bezoekers met een barbecue en op zondag 12 oktober zijn jonge ouders welkom op 
de Gezinsdag. 

De Bibliotheekweek bestaat 30 jaar en dat verdient een feestje. Daarom nodigt De Boekerij 
alle inwoners uit op een verwendag. Op zaterdag 11 oktober tussen 14.00 u. en 17.00 u. 
zal schepen van Bibliotheek Christian Bamps de barbecue aansteken en alle bezoekers 
trakteren op iets lekkers en dat op een nazomers terras in De Boekerij. 

Christian Bamps, schepen van Bibliotheek: "Uit een recent gebruikersonderzoek, waar 672 
Riemstenaren aan deelnamen, blijkt dat de mensen heel tevreden zijn over de 
dienstverlening en de recente uitbreiding en herinrichting van onze bibliotheek. Opvallend is 
ook dat mensen misschien niet meer elke week naar De Boekerij komen, maar als ze 
komen, vertoeven ze langer in onze bibliotheek. Wat toch aangeeft dat er in onze bibliotheek 
een aangename sfeer hangt. En om al die trouwe bezoekers, maar ook nieuwe toekomstige 
bezoekers te danken voor het vertrouwen, bieden wij hen graag een gezellige barbecue 
aan."  

Op zondag 12 oktober van 15.00 u. tot 17.00 u. nodigt de gemeente Riemst alle ouders uit 
van de kinderen die geboren zijn in 2013 op een gezellige Gezinsdag in De Boekerij. 

Marina Pauly, schepen van Gezin: "Tijdens de Gezinsdag kunnen de ouders kennismaken 
met De Boekerij en het specifieke aanbod voor baby's, kleuters en opvoeding. Na een 
gezellige babyborrel, zullen we ook een geboorteboom aanplanten voor alle kinderen 
geboren in 2013. ” 

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Marina Pauly, schepen van Cultuur - gsm 0475 93 90 04 -  marina.pauly@riemst.be 

Christian Bamps, schepen van Bibliotheek - gsm 0495 46 46 53 - Christian.bamps@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0476 49 84 66 -  

miranda.gijsen@riemst.be    
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