Dirk De Cock

Gemeentelijke bib van Lebbeke , Barry Callebaut en Vondelmolen ...
woensdag, 5 november 2008

... slaan de handen in elkaar voor de &lsquo;Week Van De Smaak[1]&rsquo; (15 tot 23 november) ·
De Bib Lebbeke
introduceert multimediale informatiestanden over Barry Callebaut en Vondelmolen
·
Barry Callebaut en Vondelmolen pakken uit met unieke én gezonde chocoladepeperkoek, gratis te proeven door alle
Lebbekenaren
·
15 en 16 november tussen 10 en 12: chocoladefontein en proeverij in de bib Lebbeke doet actief mee met de
&lsquo;Week Van De Smaak&rsquo;. De bib van Lebbeke presenteert als lokale initiatiefnemer een reeks van
informatieve en lekkere activiteiten waaronder: een informatieavond, een proeverij met chocoladefontein en multimediale
informatiestands over chocoladeproducent Barry Callebaut en peperkoekexpert Vondelmolen. Deze lokale, lekkere
reuzen produceren ter gelegenheid van de &lsquo;Week Van de Smaak&rsquo; een unieke, gezonde
chocoladepeperkoek. Dit vezelrijke en natuurlijke product met ACTICOA&trade; chocolade is niet alleen een streling voor
de tong: het is ook goed voor de gezondheid. Informatieavond op 14 november.
Genodigden maken tijdens de informatieavond op 14 november kennis met het programma van de &lsquo;Week Van De
Smaak&rsquo; en de nieuwe, unieke chocoladepeperkoek. Via een postercampagne, aangevuld met
&lsquo;flyer&rsquo;acties en een aankondiging in Kramiek wordt het programma aan de Lebbekenaren bekend
gemaakt. De reuzen van de Stationsstraat voeren mee campagne vanaf 25 oktober. Ze zijn te vinden op vier
gemeentelijke diensten: de bib, het cultureel centrum De Biekorf, het sportcentrum en galerie De Fontein naast het
gemeentehuis. Lekkere én gezonde chocolade peperkoek &ndash; gratis voor alle Lebbekenaren.
Lebbeke huisvest twee wereldvermaarde voedingsproducenten: chocoladeproducent Barry Callebaut en
peperkoekexpert Vondelmolen. Zij slaan de handen in elkaar en pakken uit met gezonde chocoladepeperkoek. Dit
unieke product, rijk aan vezels en natuurlijke ingrediënten bevat ACTICOA&trade; chocolade. Deze chocolade is rijk aan
antioxidanten en heeft een wetenschappelijk bewezen werking. Het houdt de natuurlijke weerstand intact, zorgt voor een
gezond hart en een gezonde bloedsomloop, beschermt de hersenactiviteit en zorgt voor een algemene gezonde
uitstraling. De lekkere chocoladepeperkoek is een verwennerij voor jong en oud. Alle Lebbekenaren kunnen met een bon
uit Kramiek (verschijningsdatum 31 oktober) een gratis staal ophalen in de bib van Lebbeke.Chocoladefontein en
proeverij op 15 november en 16 november.
Om zoveel mogelijk Lebbekenaren te laten proeven van de nieuwe lekkernij, 100% van eigen bodem, pakt de bib uit met
een gratis proeverij. Een chocoladefontein is de kers op de taart. Deze activiteit gaat door op zaterdag 15 en zondag 16
november tussen 10 en 12 in de bib van Lebbeke. Multimediale informatiestands over Barry Callebaut en Vondelmolen in
de bib van Lebbeke
De bib introduceert 2 nieuwe informatiestands: één over Barry Callebaut, één over Vondelmolen. De stands bestaan
uit een archief, publicaties over de bedrijven en boeken rond chocolade of peperkoek. Ze zullen in de toekomst
permanent aangevuld worden met nieuwe materialen. De bib van Lebbeke wil met de informatiestands dé uitgelezen
plek worden voor publieke informatie over deze lokale bedrijven. [1] De Week van de Smaak is een initiatief van Vlaams
minister van Cultuur Bert Anciaux in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. De Week
presenteert meer dan duizend activiteiten in Vlaanderen en Brussel.
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