Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Tentoonstelling ‘Freedom in pixels’
Vanaf de maand september laat de bibliotheek u kennismaken met de fototentoonstelling ‘Freedom in pixels’.
Met deze tentoonstelling biedt www.liveisbeautiful.be alle fotografen van Egypte de kans om het 'beeld' van hun
(dagelijkse) leven met de wereld te delen. Alle ingezonden foto's reizen in juni, juli en augustus door Frankrijk,
Duitsland, Nederland en België.
In september zet Hemiksem, de gemeente waarmee Egypte een unieke vriendschapsband heeft,
ze in samenwerking met de Noord-Zuidraad, in the picture.
Locatie: Bibliotheek - Heuvelstraat 111-117 - 2620 Hemiksem
Tijdstip: tijdens de openingsuren van de bib
Toegang: gratis

Bibliotheekweek 2013
De bibliotheekweek 2013 loopt van 12 t.e.m. 20 oktober. Kom tijdens deze week zeker eens langs in de bib want het
is de moeite!
Tijdens de hele week kan je deelnemen aan een wedstrijd waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Bovendien kan elke
lener gedurende de hele bibweek gratis 10 cd’s, 10 cd-roms en 6 dvd’s ontlenen.

IveBiC bestaat 10 jaar en viert feest!
Hou vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober alvast vrij want dan viert IveBiC zijn jubileum in de bib.
Er zullen allerhande feestelijkheden en activiteiten plaatsvinden en uiteraard zullen hapjes, drankjes en taart
ook niet ontbreken. Een heus verwenweekend voor onze klanten dus. Hieronder meer info:
Vrijdag 25 oktober 2013
Vrijgezellenavond (16 – 20 uur)
Doorlopend:
Make-up en haarstylist
Schoonheidssalon
Cocktailbar
Caféspelen
Portretfotograaf
Dansvloer + muziek
Hapjes & drankjes
Zaterdag 26 oktober 2013
Huwelijksfeest ( 10 – 14 uur)
10 uur: Opening deuren door ceremoniemeester
10.30 uur: Toespraak van de voorzitter van IveBiC
10.45 uur: Het aansnijden van de feesttaart
11 – 13 uur: Karikaturist en ballonnen plooier
13 – 14 uur: Salsa initiatie
Doorlopend:
Bubbels, hapjes, desserten buffet

Portretfotograaf
Etalage met huwelijksfoto’s van klanten
Post-it wall (gastenboek)
Permanente tentoonstelling van reproducties van schilderijen en postkaarten met zichten uit Hemiksem en Schelle
Bijkomende activiteiten in het kader van 10 jaar IveBiC:
Meer info vindt u in de bib of op onze website.

De bib zoekt trouwfoto’s!
In het kader van de ’10 jaar IveBiC’ viering zijn wij op zoek naar kopieën van trouwfoto’s van vroeger en nu.
Deze willen we gebruiken voor decoratie. Zie je het zitten om samen met je geliefde een plaatsje
aan de muur in onze bib te krijgen? Breng dan zeker jullie foto binnen want zo maak je ook nog eens
kans op een romantische prijs!

De bib zoekt vrijwilligers!
Zoals gezegd hierboven bestaat IveBiC 10 jaar en vieren we dat op 25 en 26 oktober.
Daarbij kunnen wij wel wat hulp gebruiken. Wij zijn o.a. op zoek naar vrijwilligers die als ober willen fungeren
of die willen helpen opruimen, afruimen, opbouwen enz. Verder zoeken we ook nog twee parkeerwachters.
Als u zich geroepen voelt, kunt u zich melden bij bibliotheekbalie@ivebic.be
of op het telefoonnummer 03/288.27.40 of aan de balie van de bibliotheek.
Wij zijn blij met uw hulp.
Groetjes,
Het IveBiC-team

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
DATA 2013!
Samen een boekje lezen, het is voor kinderen, ouders en grootouders vaak een leuk en ontspannend moment.
Maar voorlezen is niet alleen plezierig. Dankzij voorlezen ontwikkelen kinderen hun fantasie en hun taalgevoel.
Wanneer je kindje wordt voorgelezen maakt het bovendien op een fijne manier kennis met de wereld van de
boeken.
De bib organiseert dan ook graag een voorleesuurtje met de hulp van onze voorleesjuffen. Twee keer per maand
op woensdag nodigen zij alle kinderen tussen 3 en 7 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een
knutselactiviteit en een verrassingssnoepje. Elk kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom, om 15 uur
in de bibliotheek.
Terwijl de kinderen opgaan in de spannende verhalen van onze voorleesjuf kunnen de ouders en grootouders
genieten van een kopje koffie of thee.
Het voorleesuurtje vraagt wel enkele voorbereidingen. Daarom vragen we jullie om op voorhand in te schrijven.

SCHRIJF JE NU IN!
Waar? In de bib.
Wanneer? DATA 2013! Woensdagnamiddagen 4 en 18 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en
18 december, telkens om 15u.

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

