Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Bibliotheekweek 2013
De bibliotheekweek 2013 loopt van 12 t.e.m. 20 oktober. 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 cdroms 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. Een heus
verwenweekend voor onze klanten dus. Hieronder meer info:
Vrijdag 25 oktober 2013: Vrijgezellenavond (16 – 20 uur)
Doorlopend: haarstylist en make-up, gelaatsverzorging en manicure, stoelmassage, cocktailbar, caféspelen,
portretfotograaf, dansvloer + muziek, hapjes & drankjes en babbelbox
Zaterdag 26 oktober 2013: Huwelijksfeest ( 10 – 14 uur)
10 – 11 uur: opening deuren, toespraak voorzitter IveBiC, aansnijden feesttaart
11 – 13 uur: Karikaturist en ballonnenplooier
13 – 14 uur: Salsa-initiatie
Doorlopend: bubbels, hapjes, dessertenbuffet, portretfotograaf, etalage met huwelijksfoto’s van klanten, post-it wall
(gastenboek) en babbelbox, 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 in de bib of op onze website)

Kundalini yoga & meditatie
Naar aanleiding van ‘10 jaar IveBiC’ wordt er in de bib gratis een éénmalige yogales gegeven.
Lesgeefster Davina Lemeire heeft zich als vrijwilligster aangemeld om jullie die avond te begeleiden.
Waar: de bib, grote zaal
Wanneer: donderdag 24 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur
Toegang: gratis, inschrijven is verplicht: de plaatsen zijn beperkt

De bib zoekt trouwfoto’s en vrijwilligers!
In het kader van ’10 jaar IveBiC’ zoeken wij trouwfoto’s van vroeger en nu. Zie je het zitten om een plaatsje aan de
muur in onze bib te krijgen? Breng dan zeker jullie foto binnen en maak kans op een romantische prijs!
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die als ober of parkeerwachter willen fungeren of die willen helpen opbouwen,
opruimen, enz. Als u zich geroepen voelt, kunt u zich melden bij bibliotheekbalie@ivebic.be, op het
telefoonnummer 03/288.27.40 of aan de balie van de bibliotheek.

Voorlezen voor volwassenen
In het kader van de voorleesweek willen wij u 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

Ontbijtlezing Jos Geysels - Ongelijkheid en armoede
Zowel op wereldniveau als in België is de rijkdom significant toegenomen. Maar ook hier daalde de armoede niet:
15 % van de Belgen is arm. Wat loopt er mis en wat kunnen we eraan doen?
Waar: de bib
Wanneer: zondag 17 november 2013 – 9.30 uur
Toegang: € 5

Week van de Smaak: een uitdaging voor alle kooklustigen!
Tijdens de ‘Week van de Smaak” houden we een kookwedstrijd rond het thema Water en Vuur! Wie wil onze
bezoekers verrassen met een hapje? Laat hen proeven en zij kiezen een winnaar uit. Deze mag een boekenbon ter
waarde van 25 euro in ontvangst nemen!
Waar: de bib
Wanneer: woensdag 20 november 2013 – 13 uur
Toegang: gratis, maar inschrijven is verplicht

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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