Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

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 t.e.m. 12 jaar, staan we eens stil bij wat taal is of kan
zijn. Door middel van taal kunnen we babbelen met onze vrienden, een liefdesbrief schrijven aan ons
eerste lief, boeken lezen enz. Taal bestaat in veel verschillende vormen. Denk maar eens aan ons alfabet
met 26 letters, maar ook aan de Egyptische hiërogliefen, spijkerschrift, pictogrammen zoals het mannetje
en vrouwtje in toiletten, geheimschrift enz.
Als jullie aan taal denken, denken jullie vast ‘saai’ maar dat is deze workshop zeker niet. Gedurende 2 uur
fantaseren we erop los.. Tot iedereen naar huis kan met zijn eigen unieke geheimschrift. Breng zeker een
schort mee of doe slechte kleren aan want taal is niet alleen braaf en saai.. Wij beloven jullie een
spannende workshop waar je vuil mag worden!
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 het 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 is er een skype-sessie gepland 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.
*Indien zij niet bereikbaar zijn wordt er met iemand anders geskyped om een demonstratie van de
mogelijkheden te geven.
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
De bib achter de schermen:
Op dinsdag 23 april krijg je de kans om eens te kijken hoe het er aan toe gaat achter de schermen van de
bib. Eerst is er wat meer uitleg over de catalogus en daarna volgt er een rondleiding en kom je te weten
welke weg een boek, dvd, cd,.. aflegt van bij de leverancier tot in de bib.
Wanneer: dinsdag 23 april om 15 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.

Actie ‘Stapel van boeken’
Kom zeker naar de bib want bij elk bib bezoek krijg je een stempel op je spaarkaart. En is je kaart vol? Dan kan je
(zo lang er plaats is) gratis naar de voorstelling van ‘Kleine Arthur’ of Ans en Wilma’!

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
DATA 2013!
Het belang van voorlezen kan nauwelijks overschat worden. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen,
versjes opzeggen, verhaaltjes vertellen,… Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, het gevoel, de fantasie en de
concentratie. Het is dus zeer leerrijk voor kinderen, maar het is ook ‘quality time’ voor ouders en grootouders.

De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Lutgard. Twee woensdagen per maand om 15u nodigen zij
alle kindjes vanaf 3 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een knutselactiviteit en
verrassingssnoepje. Elk kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom in de bibliotheek.
Kom zelf kennismaken en geniet van een heerlijk kopje koffie terwijl je kind opgaat in een mooi of spannend
verhaal. Omwille van de voorbereidingen die het voorlees- en knutseluurtje vergt, is inschrijven op voorhand
noodzakelijk.

SCHRIJF JE NU IN!
Waar? In de bib.
Wanneer? DATA 2013! Woensdagnamiddagen 17 en 24 april, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni,
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
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