Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

1. IveBiC nieuws:
Ontbijtlezing Jos Geysels - Ongelijkheid en armoede
Zowel op wereldniveau als in België is de rijkdom, gemeten in BNP-termen, significant toegenomen. Maar van die
gestegen welvaart sijpelde er maar weinig door naar de mensen aan de onderkant van de samenleving. Ook in
België, waar de ongelijkheid kleiner is dan in andere Westerse landen, daalde de armoede niet: 15 % van de
Belgen is arm.
De ongelijkheid steeg wel: de dertig procent laagste inkomens hadden in 1998 een aandeel van 10,8 procent in de
inkomensmassa, in 2008 was dat 8,3 procent. Het aandeel van de hoogste inkomens evolueerde van 28,7 naar 32
procent. Ook in de rest van de wereld is die ongelijkheid toegenomen. Wat loopt er mis en wat kunnen we eraan
doen?
Waar: de bib
Wanneer: zondag 17 november 2013 – 9.30 uur
Toegang: € 5

2. Activiteiten IveBiC – Bibliotheek:
“Mijn bibliotheek” wordt vernieuwd
De “Mijn bibliotheek” dienstverlening wordt vernieuwd. De online dienst waarmee je onder meer uitgeleende
werken kunt verlengen gaat aansluiten op een centraal Vlaams “Mijn bibliotheek” platform. Vanaf dan kan je met
één login meerdere bibliotheekkaarten (ook van verschillende bibliotheken) beheren. Bovendien zal je ook van
thuis uit de digitale collecties waar de bib een abonnement op heeft kunnen raadplegen. Meer info in de bib of op
onze website: www.bibivebic.provant.be.

De bib leest voor aan kinderen! DATA 2013-2014
Samen een boekje lezen, het is voor kinderen, ouders en grootouders vaak een leuk en ontspannend moment.
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.
Waar? In de bib.
Wanneer? Woensdagnamiddagen 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, 15 en 29 januari, 12 en
26 februari, 12 en 19 maart, 2 en 23 april, 7 en 21 mei, 11 juni, telkens om 15u.

Kinder- en jeugdjury: leesgroep 2 (6 tot 8 jaar)
Dit jaar doet de bib opnieuw mee aan de Kinder- en Jeugdjury met groep 2: kinderen van 6 tot 8 jaar. De juryleden
krijgen een lijst van 10 boeken om te beoordelen. In de leeszaal van de bibliotheek komen ze om de vier weken
samen met begeleidster Inge om het boek te bespreken dat ze hebben gelezen. Aangezien de kinderen van jonge
leeftijd zijn wordt aan de ouders gevraagd om ze te ondersteunen bij het lezen van het boek en het invullen van
hun leesschriftjes.
Waar? In de bib.
Wanneer? Maandagnamiddagen 14 oktober, 4 november, 2 december 2013, 6 januari, 3 februari, 10 en 24 maart
2014, telkens van 17 tot 18 uur.

Voorlezen voor volwassenen
Kinderen vinden het gewoonlijk heel leuk om voorgelezen te worden. Maar ook voor volwassenen kan dit leuk en
ontspannend zijn. Vroeger bestond er overal een levendige verteltraditie. Later werd ook dikwijls voorgelezen in plaats
van verteld.
In het kader van de voorleesweek willen wij u ook het genoegen gunnen om, genietend van een drankje, op een
ontspannen manier te komen luisteren naar de mensen van de afdeling Woord van de plaatselijke Academie.
Waar: de bib
Wanneer: zaterdag 16 november 2013 – 11 uur
Toegang: gratis, maar inschrijven is verplicht

Week van de Smaak: een uitdaging voor alle kooklustigen!
Tussen 14 en 24 november 2013 loopt de zevende editie van de “Week van de Smaak”, een (eet)cultureel evenement
dat mensen wil samenbrengen rond eetcultuur en smaak. Daarom houden we op woensdag 20 november 2013 een
kookwedstrijd voor enkele plaatselijke keukenprinsen en –prinsessen. Inspiratie vinden jullie in het sprankelende
thema van dit jaar: Water en Vuur! We zijn erg benieuwd met welke originele ideeën (één recept per persoon) jullie
onze bibliotheekbezoekers willen verrassen! Laat hen proeven en zij kiezen via stembriefjes een winnaar uit. Deze
mag een boekenbon ter waarde van 25 euro in ontvangst nemen!
Gelieve vooraf in te schrijven.
Waar: de bib
Wanneer: woensdag 20 november 2013 – 13 uur
Toegang: gratis, maar reserveren is verplicht

Permanente tentoonstelling: reproducties
Vanaf nu wordt er in de leesruimte van de bibliotheek een permanente tentoonstelling gehouden. Reproducties
van schilderijen en postkaarten met zichten uit Hemiksem en Schelle sieren de muren . Kom zeker eens langs en
kijk je ogen uit!
Waar: de bib
Toegang: gratis
Wanneer: tijdens de openingsuren van de bib

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
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