Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

De bib verkoopt! Boeken worden films en cd’s
De verkoop van oude boeken is afgelopen. Drie maanden lang hebt u kunnen snuisteren
tussen boeken die de bib niet meer in de rekken plaatst. Nu is het terug de beurt aan de
schijfjes: vanaf 17 december worden er terug tweedehands films, cd’s en cd-rom’s verkocht!
Kom zeker eens een kijkje nemen, want er zit vast iets tussen wat jou interesseert! Verkoop
zolang de voorraad strekt.
Creatief Atelier stelt tentoon in de bibliotheek.
De kring “Creatief Atelier” is ontstaan in 1989 op initiatief van de toenmalige schepen van
cultuur te Hemiksem – Frans De Schutter – die oud-leerlingen van de Academie uitnodigde
met het voorstel om deze kring op te richten. Al de werken zijn gemaakt door gemotiveerde
amateurkunstenaars met eigen talent en visie, maar vooral met veel plezier en inzet. Zij
schilderen elke dinsdagavond tussen half zeven en half tien op de zolder van de serviceflats
van de Abdij te Hemiksem. Nu is het tijd voor een tentoonstelling, hier in de bibliotheek!
Tentoonstelling Creatief atelier
Vanaf 16 februari in jouw bibliotheek
Jeugdboekenweek 2013
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. Indien er veel inschrijvingen zouden zijn, kan het zijn
dat er een 2e sessie plaatsvindt om 16.15 uur.)
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

