Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

De verhalenparade
Vanaf oktober 2013 zijn alle kinderen tussen 3 en 8 jaar welkom bij ‘De Verhalenparade’. Zo zal het voorleesuurtje
van de bib voortaan heten. In samenwerking met Rupelbib organiseren we, net zoals vroeger, 2 x per maand een
voorleesuurtje in de bib. Onze voorleesjuffen trakteren jullie (klein)kinderen dan op de mooiste verhalen uit de hele
wereld. Nadien knutselen we samen en krijgt elk kindje een snoepje.
Bovendien kan je vanaf nu ook sparen voor een toffe verrassing. Vraag je spaarkaart aan een van de voorleesjuffen,
dan krijg je na vijf bezoekjes een leuk geschenkje mee naar huis.
Ga je ook graag eens naar het voorlezen luisteren in één van de andere bibs? Dat kan! Hieronder vind je alle
gegevens:
Bib Niel | 1ste zaterdag van de maand | 11 - 12 uur | meer info? 03 888 30 06
Bib Reet | 1ste woensdag van de maand | 14.30 - 15.30 uur | meer info? 03 888 92 47
Bib Boom | laatste woensdag van de maand | 15 - 15.30 uur | meer info? 03 888 38 52
Bib IveBiC | 2 woensdagen per maand | 15 - 16 uur | meer info? 03 288 27 40

Winkler Prins in de bib
Winkler Prins online is dé encyclopedie voor het Nederlands taalgebied. Winkler Prins online is uitdagend
vormgegeven en koppelt een scala van multimedia aan vele artikelen. Als enige in zijn soort kent de Winkler Prins
online verschillende versies, aangepast aan de leeftijd en het kennisniveau van de verschillende gebruikers.
Voortaan kunnen volwassen en kinderen de Winkler Prins online in de bib raadplegen.

Voorlezen voor volwassenen
Kinderen vinden het gewoonlijk heel leuk om voorgelezen te worden. Maar ook voor volwassenen kan dit leuk en
ontspannend zijn.
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

Ontbijtlezing Jos Geysels - Ongelijkheid en armoede
‘Om welvaart te kunnen herverdelen moet je ze eerst creëren, dat is één van de vanzelfsprekendheden waarmee
we zijn opgevoed. Inderdaad, zowel op wereldniveau als in België is de rijkdom, gemeten in BNP-termen,
significant toegenomen. De taart is groter geworden. 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. De economie groeide maar de armsten groeiden niet
in dezelfde wijze mee. Meer nog, zij dreigen het grootste deel van de ‘kost’ van die groei voor hun rekening te
moeten nemen. Denk aan de klimaatopwarming, de vervuiling,..
Wat loopt er mis en wat kunnen we er aan doen? Een andere taart bakken?
Waar: de bib
Wanneer: zondag 17 november 2013 – 9.30 uur
Toegang: € 5

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. Ook de bib is smaakgericht, en daarom
houden we op woensdag 20 november 2013 een wedstrijd voor enkele plaatselijke keukenprinsen en –prinsessen.
Inspiratie vinden jullie in het sprankelende thema van dit jaar: Water en Vuur! Wij denken daarbij alvast aan sushi’s
met zeewier, home-made ice tea, een garnalencocktail of heerlijke hartverwarmende thee met gebakje. Uiteraard

zijn we erg benieuwd met welke andere 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. Kooklustigen kunnen zich met hun recept in de bibliotheek of telefonisch
aanmelden. Praktische afspraken worden bij inschrijving verder toegelicht.
Zie ook: www.weekvandesmaak.be
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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