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Lancering nieuwe cultuurbrochure ‘Eb en vloed’ is een feit
Op 8 januari 2009 werd de nieuwe cultuurbrochure Eb en vloed, editie januari.- juni
2009, gelanceerd. De dagen daaropvolgend werd de brochure gepost bij de
inwoners van Schelle en Hemiksem. Deze brochure bevat de culturele activiteiten
van de Intergemeentelijke vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur IveBiC
Hemiksem-Schelle, de Cultuurraad Hemiksem-Schelle en de Academie voor Muziek
en Woord Hemiksem-Schelle-Niel.
Het aanbod is weerom divers. Het gaat om tal van cursussen, die we al jaren geven,
zoals Photoshop en ‘Kleur, stijl en persoonlijke uitstraling’. Ook nieuwe cursussen
zoals een cursus over supermarktwijnen en podiumvoorstellingen van Vlaams en
lokaal talent worden aangeboden.
Ons aanbod richt zich tot alle leeftijdsgroepen en zowel populaire als moeilijkere
genres komen aan bod. We hopen dat iedereen zich in dit aanbod kan terugvinden.
We zullen wellicht niet álle culturele honger stillen. Daartoe zijn we als kleine
gemeenten niet uitgerust. Voor een ruimer aanbod verwijzen we door naar andere
instellingen in de regio.
Als kleine gemeenten beschouwen we het als onze opdracht om vooral
gemeenschapsvormend te werken via ontmoetingsactiviteiten en cursussen. IveBiC
Hemiksem-Schelle kreeg meermaals en uit diverse geledingen de bevestiging dat het
die rol op een voortreffende manier speelt. Elke activiteit is goed doordacht, met
aandacht voor dat gemeenschapsvormende aspect.
We zijn dezer dagen echter vaak slachtoffer van ons succes. We moeten helaas
mensen teleurstellen omdat bepaalde cursussen erg snel volzet zijn.
De inschrijvingen voor onze activiteiten starten alvast op maandag 12 januari om
8.30 uur. Op dat moment heeft elke inwoner van Schelle en Hemiksem de kans
gekregen om de nieuwe cultuurbrochure in te kijken.
Inschrijven kan via email, via telefoon of gewoon door langs te komen in het
gemeentehuis van Schelle. De bibliotheek opent haar deuren pas om 16 uur.
Voordien kan je er ook wel telefonisch terecht.
IveBiC mag zich – af te leiden uit het grote aantal telefoons van de laatste dagen –
alvast verwachten aan een stormloop.
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