Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Jeugdboekenweek 2013 – Pannenkoekenfeest op woensdag 13 maart
Van 2 tot 17 maart is het weer feest in de bibliotheek. Een nieuwe jeugdboekenweek, waarin
we met het thema ‘Tijd’ vóór en achter ons kijken. Zoals elk jaar komen er tijdens de
schooluren in die periode heel wat bekende auteurs en illustrators over de vloer van onze
bibliotheek. En zoals gewoonlijk is er op de 2e woensdagnamiddag van de jeugdboekenweek
– 13 maart – een kindervoorstelling. Dit jaar is het “Cowboy Stanny en het meest
fantastische boek ter wereld!” Daarin gebruikt de acteur de boekenrekken als decor voor de
interactieve voorstelling met zijn publiek. Hij verwacht vooral kinderen tussen 6 en 10 jaar
voor zijn optreden in de jeugdafdeling van de bib. Daarna gaan we in de lokalen boven
gezellig samen pannenkoeken eten met een drankje erbij.
(PS: De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je snel in. Indien er veel inschrijvingen zouden zijn,
kan het zijn dat er een 2e sessie plaatsvindt om 16.15 uur.)
Paaseieren rapen in de bib op donderdag 4 april
Dit jaar viert de bib Pasen! Ben jij ongeveer tussen 6 en 10 jaar oud dan kan jij paaseieren
komen rapen! De eerste donderdag van de paasvakantie zullen er namelijk in een heel aantal
boeken, dvd’s en cd’s papieren paaseieren verstopt zijn.
Schrijf je in en wij helpen je om ze aan de hand van een spel te vinden. Met je papieren buit
valt er dan uiteraard nog chocola te verdienen!
Wanneer: 4 april – 13.30 uur – 16.00 uur
Prijs: € 2
Inschrijven: yves@hemiksem.be, 03 288 26 56 of jeugd@schelle.be, 03 887 18 87
Workshop cijfers en letters / taalbeeld – beeldtaal op woensdag 10 april
In deze workshop voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar t.e.m. 12 jaar, staan we eens stil bij
wat taal is of kan zijn. Wij kennen allemaal ons alfabet van 26 letters maar er bestaan ook
andere manieren om verhalen of ideeën te communiceren. Taal is namelijk ook beeld en
beeld is taal. Denk maar aan pictogrammen, beeldgedichten, Egyptische hiërogliefen of
spijkerschrift.
Als deelnemers worden jullie uitgenodigd om hier op een creatieve manier over na te denken
en zelf aan de slag te gaan. Gedurende 2 uur laten jullie je fantasie de vrije loop en drukken er
op los. Voorzie dus best kleren die vuil mogen worden of breng een schort mee. Wie weet
gaan jullie dan naar huis met je eigen unieke geheimschrift!
Wanneer: 10 april – 14.00 uur – 16.00 uur
Prijs: € 3
Inschrijven: in de bib 03 288 27 40 of bij de cultuurdienst 03 871 98 24
Erfgoeddag ‘Stop de tijd’ op zondag 21 april
-Naar aanleiding van Erfgoeddag zal de heemkring van Hemiksem een themastand in de bib
plaatsen op woensdag 17 april. Het thema van Erfgoeddag 2013 is ‘Stop de tijd’. Met deze
slogan wil men aandacht vragen voor het veelal onzichtbare werk dat wordt verricht om ons
culturele erfgoed ‘tijdloos’ te houden.
De heemkring zal hiervoor oude uurwerken uit haar verzameling tentoonstellen.

De bibliotheek zal daarnaast een aantal jeugdboeken uitstallen rond het thema tijd. Dit om een
licht te werpen op de jeugdboekenweek die in 2013 hetzelfde thema draagt.
Wanneer: tijdens de openingsuren van de bib
Prijs: gratis
-Demonstraties: "Omtrent den Hover" stopt de tijd in het heemkundig museum op zondag 21
april:
Zowel schilderijen, stenen tableaus als papieren documenten hebben veel te lijden van
veroudering of beschadiging. Op Erfgoeddag (zondag 21 april) demonstreert de
heemkundige kring hoe zij te werk gaan om een schilderij te restaureren, een faience tableau
terug samen te stellen of om delen van ons papieren archief te laten digitaliseren. Bovendien
ziet U in ons museum hoe de oude ambachten bewaard blijven.

Naar aanleiding van de digitale week:
Tentoonstelling ‘Wiskunstig: Fractalen van Piet Rypens’ vanaf 20 april in de bib (op
onze multimediaschermen).
Wiskunde is toch saai, enkel voor nerds, of toch niet? Neem nu die fractalen…
In de fotografie is het soms belangrijk dat je een bekend voorwerp in het plaatje opneemt om
de echte afmetingen te kunnen inschatten. Andersom kan je een stukje rots zo fotograferen
dat het een berg lijkt. Dat is een mooi voorbeeld van een fractale structuur. Hoe je de zaken
ook uitvergroot, je vindt steeds structuren die op het totaalbeeld lijken. In de natuur komt dit
veel voor. En technische toepassingen van fractals vind je o.a. in gsm-antennes en in de film
Avatar.
Wanneer: tijdens de openingsuren van de bib
Prijs: gratis
Skype-sessie met Egypte op zaterdag 20 april
Tijdens de digitale week zal er een skype-sessie plaatsvinden tussen de bib en het Rababah
Community Center in Egypte. (Skype is een programma dat je toelaat –gratis- over het
internet te telefoneren. En met een webcam aan beide zijden kan je ook beelden ontvangen
van je gesprekspartner.)
Het is de bedoeling om te experimenteren met dit communicatiemiddel en tegelijk een zicht te
krijgen op de leefwereld aan de andere kant.
Wanneer: zaterdag 20 april om 10 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: in de bib 03 288 27 40 of bij de cultuurdienst 03 871 98 24
Fundels: prentenboeken op computerscherm – woensdag 24 april
Fundels zijn prentenboeken die in een geanimeerde versie op de computer vertoond worden.
Op woensdag 24 april organiseert de bib voor de derde maal een kennismakingssessie.
Kom zeker eens kijken want de bib heeft ondertussen al een hele collectie fundels die je kan
ontlenen.
Nieuwe versie Fundels prentenboeken toepassing
Na de introductie van de Fundels prentenboeken begin 2010 is er heel wat gewijzigd in onze
digitale leefomgeving. Zo kenden we een heel sterke opmars van mobiele toestellen zoals

tablets en iPads. Om tegemoet te komen aan al deze veranderingen werd de laatste maanden
hard gewerkt aan een update van de Fundels. Dit vertaalt zich concreet in volgende zaken:
 De Fundels prentenboeken toepassing ziet er hetzelfde uit op de verschillende platformen.
 De catalogus kreeg een nieuwe look and feel. Het oranje op de pc-versie heeft
plaatsgemaakt voor een blauwe hoofdkleur, de boekjes worden anders geordend.
 De verschillende titels zijn ook aan een update onderworpen. Prentjes en spelletjes
werden aangepast.
Om het systeem verder te kunnen gebruiken dient u vanaf 1 januari het Fundelprogramma en
vroeger gedownloade boekjes opnieuw te installeren.
• Stap 1: surf naar http://www.fundels.com/nl_BE/consumer/experience/pc en ga na of je
computer voldoet aan de systeemvereisten. Download het Fundelsinstallatieprogramma.
• Stap 2: start na het downloaden het installatieprogramma en volg de stappen. De oude
versie wordt overschreven. De instellingen blijven behouden.
Belangrijke wijziging! De applicatie moet eerst opgestart worden vooraleer het boekje op
de lezer kan gelegd worden.
Bij problemen kan je altijd terecht bij support@fundels.com
INTERGEMEENTELIJK BEHEERSORGAAN van de BIBLIOTHEEK
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, wordt het beheersorgaan van
de Intergemeentelijke Openbare Bibliotheek opnieuw samengesteld.
In overeenstemming met het cultuurpactdecreet van 1974 is dit beheersorgaan samengesteld
uit de gebruikers (uit het totale culturele veld) en de politieke fracties.
Dit beheersorgaan verstrekt advies aan de Raad van Bestuur van IveBiC (Intergemeentelijk
Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur) over het beleid en de werking van de
intergemeentelijke bibliotheek. Daarnaast stimuleert het beheersorgaan ook het organiseren
van allerlei activiteiten.
Van de kandidaten wordt een daadwerkelijke inzet en nauwe betrokkenheid met de
bibliotheekwerking verwacht. De bibliotheekwerking gaat op een dynamische wijze om met
een laagdrempelige dienstverlening en met interessante uitdagingen zoals leesbevordering en
mediawijsheid, digitalisering en beeldcultuur.
Het beheersorgaan van de bibliotheek vergadert minimum één keer per jaar.
Omdat het beheersorgaan van de bibliotheek intergemeentelijk advies geeft is het logisch dat
de groep van gebruikers over de gemeenten heen wordt aangeduid.
Contact
Bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem, 03/288.27.40,
inge.cornelis@ivebic.be

Kandidaatstelling beheersorgaan intergemeentelijke bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle
(Bibliotheek IveBiC Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem, 03/288.27.40,
inge.cornelis@ivebic.be)
Gelieve zich kandidaat te stellen voor 12 maart.
Ik wens mij kandidaat te stellen voor het beheersorgaan van de intergemeentelijke bibliotheek
van IveBiC Hemiksem-Schelle

Naam:
Voornaam:
Adres:
Tel:
E-mail:
INTERGEMEENTELIJKE CULTUURRAAD
De komende maanden stellen we de cultuurraad opnieuw samen. Sinds de oprichting van de
Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur Hemiksem/Schelle
stemmen Schelle en Hemiksem hun cultuurbeleid op elkaar af. Een logische stap in deze
evolutie is de beslissing om vanaf deze legislatuur één cultuurraad op te richten voor Schelle
en Hemiksem samen.
Wat is de cultuurraad?
De intergemeentelijke cultuurraad is een overleg- en adviesorgaan, samengesteld uit
personen, al dan niet lid van een vereniging, die op vrijwillige basis willen meedenken en
meewerken aan het cultuurbeleid van Schelle en Hemiksem.
De oprichting van een cultuurraad is wettelijk verplicht. Adviesraden, zoals de cultuurraad, zijn
een belangrijk instrument om de bevolking actief te betrekken bij het lokale beleid. De
cultuurraad adviseert IveBiC, hetzij op aanvraag, hetzij op eigen initiatief, over alle mogelijk
culturele materies (socio-cultureel werk, erfgoed, de kunsten). Concreet gaat het bijvoorbeeld
over de sterktes en zwaktes van het huidige cultuuraanbod, maar evengoed over welke
tentoonstellingspanelen het best worden aangekocht of een advies m.b.t. het
subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen.
De cultuurraad is daarnaast ook een forum om de samenwerking te stimuleren tussen de
aangesloten verenigingen. Als IveBiC een advies niet volgt en een andere beslissing neemt,
dan moet ze dit motiveren.
Naast overleg en advies wordt van de cultuurraad verwacht dat ze de handen uit de mouwen
steekt voor de organisatie van de culturele activiteiten van IveBiC.
Wie kan er allemaal zetelen in de cultuurraad?
Er zijn 3 groepen van mensen die deel kunnen uitmaken van de cultuurraad:
- Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met
vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van Schelle of Hemiksem; bv.
een harmonie of de KWB.
- Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met
professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van Schelle
of Hemiksem; bv. de directeur van de academie of een galerijhouder in de gemeente.
- Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in Schelle of Hemiksem, bv. een leraar
voordracht, een kunstenaar, architect, jurist, …
Iedereen – particulier, professioneel of binnen een vereniging, jong of oud – kan dus deel
uitmaken van de cultuurraad. Er is 1 uitzondering: politieke mandatarissen worden niet
toegelaten.
Van een cultuurraadmedewerker verwachten we dat hij/zij geïnteresseerd is in kunst en
cultuur, mee wil nadenken over het algemeen cultuurbeleid, een blik heeft die ruimer is dan de
eigen vereniging of het eigen cultuurdomein en bij zijn achterban verslag uitbrengt over wat er
in de cultuurraad gebeurt. Er wordt ook een actieve medewerking verwacht bij de uitwerking
en uitvoering van projecten van IveBiC.
Werking van de intergemeentelijke cultuurraad
De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

Omdat cultuur zo ruim is, hebben we de algemene vergadering van de cultuurraad van
Schelle en Hemiksem opgedeeld in 3 werkgroepen:
- Erfgoedbeleid en erfgoedactiviteiten
- Sociaal-cultureel verenigingsleven (beleid en activiteiten)
- Advies en organisatie cultuuraanbod IveBiC
Elk lid van de cultuurraad, behoort tot 1 van deze 3 werkgroepen. De werkgroepen bereiden
hun domeinen voor en hebben vertegenwoordigers in het dagelijks bestuur, waar de
definitieve beslissingen van de cultuurraad genomen worden.
Wens je deel uit te maken van de cultuurraad, dan vraag je een kandidaatsformulier aan bij de
cultuurdienst. Op dat formulier geef je op voor welke van de 3 werkgroepen je je kandidaat
stelt en of je daarnaast ook in het dagelijks bestuur wenst te zetelen.
Contact
Cultuurdienst IveBiC Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, 03/871.98.59,
els.vervaet@ivebic.be.

Kandidaatstelling cultuurraad Hemiksem-Schelle (indienen bij cultuurdienst Hemiksem Schelle, Fabiolalaan 55, 2627 Schelle, els.vervaet@ivebic.be, 03/871.98.59.
Gelieve zich kandidaat te stellen voor 12 maart.
Naam:
Voornaam:
Adres:
Tel:
E-mail:
Ik wens mij kandidaat te stellen voor 1 van de volgende werkgroepen:
- Erfgoedbeleid en erfgoedactiviteiten
- Sociaal-cultureel verenigingsleven (beleid en activiteiten)
- Advies en organisatie cultuuraanbod IveBiC
Ik wens als afgevaardigde van ‘mijn’ werkgroep te zetelen in het dagelijkse bestuur van de
cultuurraad: JA/NEEN
INTERGEMEENTELIJK BEHEERSORGAAN van het GEMEENSCHAPSCENTRUM
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, wordt het beheersorgaan van
het gemeenschapscentrum Hemiksem-Schelle opnieuw samengesteld.
In overeenstemming met het cultuurpactdecreet van 1974 is dit beheersorgaan samengesteld
uit de gebruikers (uit het totale culturele veld) en de politieke fracties.
Dit beheersorgaan verstrekt advies aan de Raad van Bestuur van IveBiC (Intergemeentelijk
Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur) over het beleid en de werking van het
gemeenschapscentrum Hemiksem-Schelle. Van de kandidaten wordt een daadwerkelijke
inzet en nauwe betrokkenheid met het gemeenschapscentrum Hemiksem-Schelle verwacht.
Omdat het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Hemiksem-Schelle
intergemeentelijke advies geeft is het logisch dat de groep van gebruikers over de gemeenten
heen wordt aangeduid.
Gelet op het feit dat de groep gebruikers voor het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum Hemiksem-Schelle, samengesteld wordt uit vertegenwoordigers van
de intergemeentelijke cultuurraad, van de jeugdraad en van de welzijnsraad/seniorenraad, zal
een oproep naar de gebruikers gebeuren na de samenstelling van deze raden.

U kunt de bibliotheek bezoeken op:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16 tot 20 u
Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u
Zaterdag van 10 tot 12 u

Intergemeentelijke Bibliotheek Hemiksem – Schelle
Heuvelstraat 111 – 117 2620 Hemiksem tel: 03 288 27 40 – bibliotheekbalie@ivebic.be
www.ivebic.be

