Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

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. Meer info volgt!

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.
Ook zoeken wij mensen die op vrijwillige basis willen instaan voor: gezichtsbehandeling, salsa-les,
ballonnen plooien, en ook een dj (met gevarieerde muziek voor jong en oud), …
Mensen die denken dat zij op één of andere manier over een (onbekend) talent beschikken en voor
animatie kunnen zorgen, zijn welkom.
In afspraak zal er gezorgd worden voor een kostenvergoeding van de gebruikte materialen.
Vrijwilligers kunnen eventueel een foldertje en/of naamkaartjes ter beschikking leggen van het publiek.
En misschien wil iemand ons een tafelvoetbalspel of een ander caféspel lenen?
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

VLIEGPOST!

Beste kinderen, leerkrachten en ouders,
Jullie bib doet ook mee aan de actie ‘De schatten van Vlieg’.
Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de
bibliotheek en zoek mee naar de schatten van Vlieg.
Je kan er een leuk verrassingspakket mee verdienen.
Tot binnenkort in de bib!
Groetjes,
Het bibteam

Rupelbib organiseert
BIBBOEKENSPAARACTIE 2013
van 1 juli tot en met 31 augustus
Voor jongeren tot 15 jaar!

Vakantie!
Een zee van tijd… tijd om te reizen, tijd om te luieren en er op uit te trekken, tijd voor avontuur en
zalig nietsdoen… met een boek kan je overal naartoe!
Laat je verleiden… stapels boeken wachten op jou!
Kom naar één van de bibliotheken in de Rupelstreek en vraag je spaarkaart aan de balie. Voor
elk boek dat je leest, krijg je bij het inleveren één of meer stempels. Je spaarkaart is in elke
Rupelbib geldig!
Een volle spaarkaart (10 stempels) geeft recht op een verrassing.
Uit alle ingeleverde kaarten worden na afloop van de actie enkele gelukkigen geloot. Voor
hen is er een “zomerse” prijs weggelegd.

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.

Zelf uitleenperiodes verlengen en reserveren via onze website:
Surf naar de catalogus van IveBiC. Klik op mijn bibliotheek en maak dan je keuze tussen verlengen of reserveren.
Geef daarna je gebruikersnaam in (Cijfers vanaf 9 op je bibkaart) en
je paswoord (geboortedatum, bv. 04/12/1980) in. Eenmaal ingelogd kan je je ontleende materialen zelf beheren.
Opgelet : het is alleen mogelijk te reserveren als de werken uitgeleend zijn!

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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